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فِكى الٌاقع الدعٌ ِّ ًأثري يف إصْال ح الال يف َوٌْ ُوٌةّ محَّدد
دةاٌُْ توأْصَلَدٌْ
Jurisprudence of the Reality of the Da'wah and Its
Impact on Reforming the mind in light of Surah
Muhammad
A Fundamental Study
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املستخلص
يفاضوء اتسورةازلم اك راتس اتأصةية ،ا
ى َتااد راتس اقةذفاأثآاَسواادواقعايفاإصبلحاادبذؿا ْ
وداحسةقاى ؼااد راتس اَس اتسي اادبذحثاادلنهجاادوصفي،اواالتسانبذطي،اْتةثاتسي اادبذحثايفا
ادلبحثااألوؿاعنهجاوصفاادللطيحذتاادواردةايفادنوافاادبحث؛ ادبةذفاح ودىذاوعسل ىذ،اٍبا
ادام اادبذحثايفاادلبحثاادثذيناادلنهجااالتسانبذطي؛االتسانبذطااخلط ااإلصبلحة اوادلنهجااإلصبلحيا
عناخبلؿاادسةذـاقإصبلحاقشآي ادس ياوتآقويا
داحسةقااإلصبلحااإلذلي اادشذع ا(صبلحاادبذؿ)،ا
ّ
ّ
اوددوي ،اوخامت ااد راتس اقاأصة اتسورة ازلم ادسذد ة اَسو اادواقع اكأتسذس ايسوـ اديةوا
تسةذتسي،
ّ
او ّ
اقعايفاٖتسةقااإلصبلحااإلذلياادشذع ا
دوي،اواتسانبذطاعنهجااداورةايفاقةذفاأثآاَسواادو
اإلصبلحااد ّ
ّ
قلبلحاادبذؿ .ا
اخيصاادبحثايفاياذئجواإىلاأفاٖتسةقااإلصبلحااإلذلي اادشذع اقإصبلحاقذؿاادلؤعنُتا
وق
ّ
ياطيباادسةذـاقإصبلحاقشآي اقلذَ ااجملذالتاوديىاٚتةعااألصة ة،اعناإصبلحادس ياوتآقوي،ا
ّ
أصياهذاتسورةازلم ،اكمذاخيصاادبحث اإىلاأفاَسوا
ّا
وتسةذتسي
،اوددوي،اوَقاعنهجةذتاإصبلحة ا ّ
ّ
ا(صبلحاادبذؿ)،اَهوايوضحادي دذةاعنهجةذتا
ااإلصبلحااإلذلياادشذع
اقعاضآوريادنجذحاخط
ادو
ّ
ّ
ّ
خطذبااجملامةذت،اوكةفة ااداةذع اعةهذ،اوإصبلحهذاوتسوًناتسيوكهذاوَقاعنهجااهللاتةذىل .ا
دوي اقفسواادواقع ،اقأفايلوفاقذئمذاديى اادلسل ا
وأوصتااد راتس اقضآورةإت ي ااخلطذبااد ّ
احلقاوَقاشآعااهلل،ا اوديىاقةّن ا اوقلَتةأتفهوعهذاادشذع  .ا
و ّ
َسواادواقع .ا
الكلمات المفتاحية:ااإلصبلح،اادبذؿ،ااد َّداوة،ا
َّ
تسورةازلم ،ا َ
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Abstract
This study aimed to explain the impact of Jurisprudence of the reality of the
Da'wa in reforming of the mind in light of Surah Muhammad as a fundamental
study, in order to achieve the aim of the study, the researcher took the descriptive
and extrapolating approach, the researcher in the first subchapter, took the
approach of describing the terms in the title of the research; to explain their limits
and objectives. Then the researcher relied on the deductive approach in the second
subchapter; to extrapolte the reformation plan and its approach to achieve the
overall devine reform (reformation of the mind), through human, belief,
education, politics and Da'wah reformation. The study concluded by establishing
the principle of Jurisprudence reality in Surah Muhammad as a basis of reforming
the Da'wa, and extrapolating the Sura's approach in explaining the effect of
jurisprudence reality on achieving the overall devine reformation regarding the
mind.
The research concluded in its results that the achievement of the overall
devine reformation by reforming the believer's mind requires a human reformation
in all aspects, at all levels, from belief, educational, political, and Da'wa according
to the reformation methodologies established by Surah Muhammad, the research
also concluded that the jurisprudence of the reality is essential for the success of
the reformation plan (reformation of the mind), it explains to the Islamic
preacher's the methodologies of addressing societies, and how to deal with them,
reform and evaluate their behavior according to the Almighty Allah's method.
The study recommended the necessity of renewing the da'wah speech in
accordance with the jurisprudence of the reality, that it be based on the purpose
and the truth according to Allah's law, and with clear evidence to its general
concept.
Keywords: Reform, the mind, the Da'wa, Surah Muhammad, jurisprudence
reality.
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املكدمْ
قا ااهللاادآٛتناادآحة ا
وصايَّى ااهلل اوتسايَّ اوقذرؾ اديى اادلبةوث ارٛت اديةذدلُت ازلم اوديى اندو اوصحبو اوعن اتبةه ا
قإحاذفاإىلايوـااد ين،اأعذاقة :
إ ّفاادلاأع ايفاواقةنذاادةوـ،اغل اادنذساق ااعاؤلتاقيوهب اقذذلموـاواألحزافاواألتسسذـ،اوقذتوااالا
يشةآوف اقذدطمأيةن اوادالةن  ،اَبذ ُذل اعشغوؿ ،اوأحواذل اوشؤوهن اوقيوهب اوَلآى اأصذهبذ اادوىنا
ويو،اَأشبواادلنز اادلفسود،اَذيشغ اادلايموفا
وادضةفاوادةأس ،اَذدل ايآجواصبلحاادبذؿاوالاغل
َ
حةنئذ ادن اواقةه اوقضذيذى اادلآكزي اإىل اقضذيذ اىذعشة  ،اشلذ اَاح ارلذال اكبَتا األد اء ااإلتسبلـا
التساغبلؿاحذد اٗت يآاادلايمُتادناواقةه ،اواداآعآاض ّ ى  .ا
دواأج ْينذاادنظآا
إ ّف اادةذملااإلتسبلعياادةوـايةةشاعآحي اصةب اعناادضةفاواداأخآاوادةأس،او َ
وقيّبنذهايفاواقةنذاادةوـاديّنذايسفاديىاأتسبذباذد ،ادوج يذاأفاىنذؾادواع اكثَتةاندتاقنذاإىلاعذا
اديتاأدتاإىلاَاذداقذدنذ،اادغفي ادنا
ضلناَةو،اوشلذاتسذى ايفاظهوراىذهااألزعذتااديتايةةشهذ،او ّ
اوقلَتة،اَػاَػنَ ّلْبػنَذادناعاذرااخلَتي ااديتاعنّهذااهللاديةنذ،اإذاقذؿاتسبحذيو:ا
ا
اد دوةاإىلااهللاديىاقةّن
ﱹﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙﱸ نؿا
دمآاف:آٔٔ،اوكةفاتلوفااد دوةاإىلااهللاديىاقلَتةاوقةّن اوقةضااد دذةاوادلليحُتاديىاغفي ا
ايفاحق ااد دذةاإىلااهلل،اذد اأ ّف اااليطبلؽاعناادواقعاوَسهوا
اقعاشلذاالايلح
قواقةه !اَذجله اقذدو
ّ
ّ
أصبحاضآورةاألي اخط اإصبلحة ،اودلناينش اإصبلحاقذؿاادلايمُت،اخذص اععاعذايااج ّ اعنا
أح اث اوعشذى اديى ااداذح ااإلتسبلعة  ،اوعذ ايشذى ه اعن اعظذىآ اادضةف ايف اأقنذء ااألع ا
اإلتسبلعة ؛ األتسبذب اداخية اعن ادطذد اَلآي اودمية  ،اوجه  ،اأصةب اهبذ اادلايموف اأيفاه ،ا
وأتسبذباخذرجة اشلذاؼلططواأد اءااإلتسبلـاعناعلذئ اودتسذئس .ا
دوي اقذت اضآورة اشآدة اوواقةة  ،اقذؿا
وإذا اكذف ااحلذؿ اكذد اَإف إت ي ااإلصبلح ااد ّ
تةذىل:ﱹﭐﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥﱸ(ٔ)،ا والاتسبة ادبيوغاذد اإالاقذاليطبلؽا
عن اَسو ارشة اديواقع ،اوىو اياطيب اَسهذ ايف ااد ينَ ،اوودةذ ادواقع اادلايمُت ،اوَسهذايف اكةفة اتنزي ا
دوي ،اَذإلصبلحا
اد ين اوإحبلدو ايف اادواقع ،اوعن اىذا اادفسو ايب أ ااداج ي اواداغةَت ايف اادةم ااد ّ
دوي،اأالاوىواَه اادواقعاوودةو،اَهواعفاذحا
واداغةَتايب أاعناادابباادبذرزايفاإخفذؽاادةم ااد ّ
(ٔ)اتسورةاادآد :أٔ .ا
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اداغةَتاواإلصبلح،اوخَتاعذاي دِّ اديىاذد اأفااإلتسبلـاالايُةآضاديىاادنذساكلاذبايُايىاَسط،ا
اوتسةذتسي اواقالذدي...شلذ اياا دي ااالىامذـ اقذدواقع اوااليطبلؽا
ق ايُةآض اأيضذ اكواقع ااجامذدي
ّ
عنو،اإ ْفاأرديذاعةذجل اأتسبذباضةفااألع ااإلتسبلعة اادآئةا ،اَبِ ِو َاوِعْنوُايلوفااإلصبلحاواداغةَت .ا
وعناأج اذد ااتسا دىااألعآايفاىذهااد راتس اقةذف اأثآاَسواادواقعااد دوي اايف اإصبلحا
دوي،اواتسانبذطا
ادبذؿ،اوذد اقاأصة اتسورةازلم ادسذد ةاَسواادواقعاكأتسذسايسوـاديةوااإلصبلحااد ّ
اقعايفاٖتسةقااإلصبلحااإلذلياادشذع اادلامثّ اقلبلحاادبذؿ،اودلنا
عنهجااداورةايفاقةذفاأثآاَسواادو
ّ
يثادمذايااوجبااإلصبلحااإلذلي اادشذع ا(صبلحاادبذؿ)اعنا
قب اقةذفاذد اكذفاالاق ّ اعنااحل
ّ
اأصيتاتسورةازلم اعنهجا
أيواعااإلصبلحذتاادبشآيّ اادلخايف اديىاكذَ ااألصة ةاواجملذالت،اوق ّ
،اكمذاأصيتاقذد ةاَسواادواقعاكأتسذسايسوـاديةوااإلصبلحا
اداةذتسي
اإلصبلحاادةس ياوادًتقوياو
ّ
ّ
دوي اوصوالاإىلاإصبلحذتادس ي اوتآقوي ا
اد ّا
دوي،اوقةذف اأثآاَسواادواقعايفاادةم ااإلصبلحيااد ّ
ااألعآاإىلااإلصبلحااإلذلياادشذع ا(صبلحاادبذؿ) .ا
وتسةذتسةّ اتوص ايفاهنذي
ّ
ااإلذليا
ودذا اَيات اعشغوال ايف اىذه ااد راتس اقافاَت ااداورة ،اق ايف اقةذف اتأصةيهذ ادئلصبلح ّ
الؿاذلذاعنااداورةايفاهذ،اوحىتاياابُتاذد اَس اًباتنذوؿاك اإصبلحاعنازاوياُت :ا
ا
ادبشآي،اقذالتسا
و ّ
ادبشآي .ا
اإلذلياو ّ
األوىل:ااداخطةطااإلصبلحي:اوىيااخلط ااديتااتبةاهذااداورةاوايطيستاعنهذادئلصبلحا ّ
ادبشآي .ا
ادثذية :اادلنهج:اوىواادطآيس اواألتسيوباادذيااتبةاوااداورةايفاتطبةقاخط
ااإلصبلحااإلذلياو ّ
ّ
وخامت ااد راتس اقاوضةح اعبلعح اعنهج ااداورة ايف اقةذف اأثآ اَسو اادواقع اد ى ااد دذة ايفا
ُ
،ادةااحقاادلايموفاقذد ا
قوياوتسةذتسي
دوي،اوصوالأتجامةه اإىلاصبلحادس ياوتآ
اإلصبلحااد ّا
ّ
ّ
اإلصبلحااإلذلياادشذع اقإصبلحاقذذل  .ا
ادةنذي ااإلذلةّ او
ّ
َخبلص ااداورةاورتسذداهذاأفااألع ااإلتسبلعة اإ ْفاأرادتاصبلحاقذذلذ،اواتساِةذدةاعلذياهذاقُتا
األع ،اَبلاق ّ اعنااتساسذع ادسة هتذ،اوصبلحاَلآىذ،اوحاناتآقة اأقنذئهذ،اواعابلؾاحآيّاهذ،اوَسوا
اهذ،اوإصبلحذتااداورةااديتاأصيَاهذ .ا
واقةهذ،اوىذهارتسذد ااداورةااديتاخطّ
ّ
اوتلااباىذهااد راتس اأعلةاهذاعنااالدابذراتااآلتة  :ا
أوال :الفوائد العلمية
أعلة ااجملذؿاوادلوضوعاادذياتبحثاَةو،اوىوارلذؿاادسآنفاادلآًناادذياىواأتسذسااد ين،اؽلس احذج اادنذس،اَهواأشبوا
ويفاعوضوعاصبلحاادبذؿ،اَهواعوضوعاعةذصآادواارتبذطاقذدواقع،او ّ
قذدلنزاادلفسود .ا
تسورة ازلم اعوضوع ااإلصبلح اقلذَ ارلذالتو اقفه اج ي  ،اوعنذىج اإصبلحة ا
تنذودت ا ا- ٜٔٔ -
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اديتاأصياهذااداورة،اوعةذجلاهذاعةذجل اديمة  .ا
ج ي ة؛اشلذاددذاإىلاضآورةااداةآيفاهبذهاادلنذىجا
ّ
ح اادلشلي اادبحثة اادلامثي اقبةذف اأثآ اَِ ْس ِو ِااإلذليا
دوي ايف اٖتسةق ااإلصبلح
ّ
اادواق ِع ااد ّ
َ
ّ
ّ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ازلَ َّم ا .ا
ة
ور
اتس
ء
و
ايفاض
ذؿ
اادب
ح
اقلبل
اادلامث
ادشذع
َْ ُ َ ُ
ّ َ ِ َ
اداأكة اد يى اأف اادسآنف اادلآًن اقةيوعو اصذحل اوعليح ادل ازعذف اوعلذف ،اَآغ اتاذرعاادزعن،اوتطوراادةيوـ،اإالاأفاادسآنفايبسىاعواكبذادل ازعذفاوعلذف .ا
ّ
ثانيا :الفوائد التطبيقية
تاه اىذه ااد راتس ايف ارتس ااخلط ااإلصبلحة  ،ا اوقةذف اعبلعح اادلنهج ااإلصبلحي ايفاٖتسةقااإلصبلحااإلذلياادشذع اواإلصبلحا
تطبةسهذ،اوقةذفاإىلاأياع ىاؽللناأفاي اؤثآاَسواادواقعايفا
ّ
اداا
ادبشآي اقلذَ ارلذالتو،اشلذاغلة اذد اأظلوذجذايامثّيواك َاعناينش ااإلصبلحاويةذجلاادفاذداأَآ ا
ّ
كذيوااأـاددذة،اودذااقُنةتااد راتس اديى اتأصة اىذهااخلططاوادلنذىجااإلصبلحة ،اواالتسا الؿاذلذا
عناخبلؿاتسورةازلم  .ا
آاادسآنف،اكةفاالاوَةهذاحثاصآيحاديىات قّآاكاذبا
ّ
تاةىاىذهااد راتس ادفاحانَذؽادا قّاهلل اتةذىل؛ االتساخآاج اعنهجةّاو ايف ااداغةَت اواإلصبلح ،ا ﭐقذؿ اتةذىل :ﭐ ﭐ ﭐﱹﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ
ﲅﲆﱸ(ٔ) .ا
دوياادلةذصآ،اعناأج اإح اثاإصبلحذتاقشآيّ اراش ةا
تآشة اجهوداحآك ااإلصبلحااد ّٔتنهجةذتاقآنية ؛اديوصوؿاإىلاصبلحاادبذؿ .ا
وضح اذل اىذه ااد راتس اعنهجةذتا
وأعذ اادلاافة وف اعن اىذه ااد راتس اَه ااد دذة ،احةث ات ّ
خطذبااجملامةذت،اوكةفة ااداةذع اعةهذ،اوإصبلحهذاوتسوًناتسيوكهذاوَقاعنهجااهللاتةذىل؛اداحسةقا
اإلصبلحااإلذلياادشذع اقلبلحاادبذؿ .ا
ّ

(ٔ)اتسورةازلم :إٗ.
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مشكلْ الاحح
تامث اعشلي اادبحثايفااداؤاؿاادآئةسااآلٌب :ا
عذاأثآاَِ ْس ِاو ا ِ
ايفاض ْوِءا
دوي ايفا
ٖتسةقااإلصبلحااإلذلي اادشذع اادلامثّ اق َ
لبل ِح اادبَ ِذؿ َ
ادواق ِع ااد ّ
َ
ّ
ازلَ َّم ٍا؟ ا
ورةِ ُ
ُتس َ
تسلؤالت الاحح
ؽللناعةذجل اعشلي ااد راتس ااحلذدة اعناخبلؿااإلجذق اديىااداؤاؿاادآئةسااآلٌب :ا
عذاأثآاَِ ْس ِو ا ِ
ايفاض ْوِءا
دوي
َ
ايفاٖتسةقااإلصبلحااإلذلي اادشذع اادلامثّ
اقلبل ِح اادبَ ِذؿ َ
اادواق ِع ااد ّ
َ
ّ
تسورةازلم ؟ ا
وتافآعاعنوااألتسئي ااآلتة  :ا
ّ
اديتاأصياهذاتسورةازلم ؟ ا
عذاأيواعااإلصبلحاعناجه اادسذئ اقواوّ
ااإلذلي اادشذع ا(صبلحا
اأصياهذ اتسورة ازلم اداحسةق ااإلصبلح
عذ ااخلط ااإلصبلحة ااديت ّّ
دوي؟ ا
ادبذؿ)،ا اوداحسةقااإلصبلحاادةس ياوادًتقوياو
اداةذتسي،اواد ّ
ّ
ادبشآي؟ ا
ااإلصبلحااإلذلياو ّا
عذاعبلعحاادلنهجاادذياأصياواتسورةازلم ايفاتطبةقاخط
ّ
ّ
دوي،ا اوعذاأثآا
اكةفا ّأصيتاتسورةازلم ادسذد ةاَسواادواقعاكأتسذسايسوـاديةوااإلصبلحااد ّ
َسواادواقعايفاٖتسةقااإلصبلحااإلذل ّياادشذع اادلامثّ اقلبلحاادبذؿ؟ ا
دوي ايفاادةلآااحلذضآاديىاواقعاادلايمُت،ا
عذاع ىاصبلحة اتطبةقاعنذىجااإلصبلحااد ّادلحةحاادذياأصياوا
دويا
ّ
وى اؽللناادابذرىذاعنذىجاديمة اإصبلحة اق يي اديمنهجااإلصبلحيااد ّ
اقإصبلحاددوياقفسواادواقع؟ ا
تسورةازلم ،اوادلامثّ
ّ
أهداف الاحح
عناخبلؿااإلجذق ادناأتسئي اادبحثاؽللناٖتسةقااذل ؼاادآئةساوىو:اعةآَ اأثآاَسواادواقعا
اض ْوء اتسورة ازلم  ،اوٖتسةقا
دوي ايف اٖتسةق ااإلصبلح
ااإلذلي اادشذع اادلامثّ اقلبلح اادبذؿ ايف َ
اد ّ
ّ
األى اؼاادفآدة ااآلتة  :ا
اكذداةآؼ اديى اأمسذئهذا
ا
اداةآيف اقاورة ازلم  ،اقبةذف اعذ اؼل ـ اعوضوع ااد راتس اوى َهذ،وعنذتسباهذادلذاقبيهذ،اوقةذفاأتسذدةباوطآؽااداورةايفاٖت ي اعسل ىذ .ا
تأصة اأيواعااإلصبلحاعناجه اادسذئ اقواعناخبلؿااالتسا الؿاذلذاعناتسورةازلم  .ا- ٜٖٔ -
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اأصياهذا
قةذف ااخلط ااإلصبلحة  ،اوعبلعح اادلنهج ااإلصبلحي ايف اتطبةق اىذه ااخلط  ،ااواديت ّادبشآيا(ادةس ياوادًتقوي،ا
ّا
اإلذلياادشذع ا(صبلحاادبذؿ)،اواإلصبلحا
تسورةازلم اداحسةقااإلصبلحا ّ
دوي)؟ ا
اداةذتسي،اواد ّا
و
ّ
دوي،اوعذايةسباذد اعناياذئجاتامثّ ا
قةذفاأثآاَسواادواقعايفإت ي اادةم ااإلصبلحيااد ّايفاصلذحاجهوداادلليحُتاواد دذة؟ ا
الدةاُلت السلبكْ

قة ااالطبلعاوادبحثاملاأقفاديىادراتس اتأصةية اعااسي اتنذودتاَِ ْس او ا ِ
دوي اوأَثَآها
ادواقعااد ّ
َ َ
ِ
ازلَ َّم  ،اَابُتايلاقنذءاديىاذد اح اث اوج يّ اادلوضوعاود ـاطآقوا
ورةِ ُ
َ
يفاإِ ْ
ص َبلحاادبَ
ذؿايفاض ْوء ُ
اتس َ
عناقِب اادبذحثُتاديىاادآغ اعناأعلةّاو .ا
وعنااد راتسذتاادلاةيس أتجذؿااد راتس ايفاعوضوعااإلصبلحاواد دوةاوَسواادواقعاعذاييي :ا
أوال :اَسواادواقعاأصوؿاوضواقط،ادي كاوراأٛت اقودود،ا(ٕٓٓٙـ)،اتنذوؿاَةواادلؤدفاَسوا
ادواقعايفاثبلث اَلوؿ،اتةآضايفاادفل ااألوؿادلفهوـاودنذصآاوأعلة اَسواادواقع،اويفاادفل اادثذينا
دآضاعلذي اادواقعايفاادسآنفاوادان اويفاتسنناادآاش ين،اويفاادفل ااألخَتادآضادضواقطاادةبلق ا
قُتااد دوةااإلتسبلعة اوَسواادواقع،اوعناأقآزاادناذئجااديتاتوصيتاإدةهذااد راتس اأفاَسواادواقػػعاىوا
ادفه اادةمةقادلذات وراديةواحةذةاادنذساوعذايةًتضهذاوعذايواجههذ،اوالايا اذد اإالاقاوََتاادةنذصآا
ػسوااحلآك ااالجامذدة ،ا اوتسرباأغواراادنفساادبشآي ،اوعناادناذئجا
ادثبلث :اإدراؾاادلؤث ػآاتاادبةػئػة ،ا اوَػ ا
أيضذاأفاادسآنفاادلآًنايفاٚتةعاتوجةهذتوارادىاادواقعااإلياذين،اوتةذع اععااإلياذفاايطبلقًذاعنا
واقةو،اوكذد اكذيتاتسن اادنيباصيىااهللاديةواوتسي ،اوى ياادلحذق اواخليفذءاادآاش ين،ارضوافا
دةساأعآااعبا ًدذ،اوإظلذادواأصوؿاعناادلاذباوادان اواجاهذداادايف،ا
اهللاديةه ،ااوأفاَسواادواقع ا
ً
ووجودهاضآوري،اوأ فاعسذص اادشآية أتثذق اادضوءاادذياػل دادنذاكةفاياةذع اععاادواقع،اوىيا
اقطااألخآى،اكذدسةذس،ااواالتسالبلح،ا
ا
ادضذقطااألوؿاادذيايضبطادبلق ااد دوةاقذدواقع،ااوأعذاادضو
اواالتساحاذف،ااواالتسالحذب،ااوادةآؼ،ايذقة اأواتذقة اديضذقطااألوؿ.ااوأفاادواقعاالاؽللناأفايةاربا
إالايفاضوءاىذاادضواقط،اوالاؼلآجادنهذ،اوإالاكذفاذد اٖتآي ًفذاد ينااهللادزاوج ،اوتب يبلًادلبلعحا
ادشآية  .ا
(ٔ)
ثانيا :اعنهجةذت ايف ااإلصبلح اواداغةَت ادراتس اتأصةية اتطبةسة ا  ،اواتبةت ااد راتس اادلنهجا
(ٔ)ادي كاوراصبلحاتسيطذف،اوعنهذادراتس ايفاتسورةاادلهفايفإٓٓٛـ،اوأخآىايفاتسورةاادفجآايفإٓٔٓـ،ا =
- ٜٔٗ -
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االتسانبذطي،اوعناأقآزاأى اَهذااتساخآاجاخطواتاادةم اإلصبلحااخلي ايفاادنفساواجملامعاقأرقعا
دشآة اخطوة اوعنهجة  ،اوخا ادراتساو اقذداطبةق اديى انيذت اتسورة اادلهف ،احةث ااتسانبط اعنهذا
اد روساادًتقوي اواد دويّ اوادةنذي ااإلذلةّ ،اوعناأقآزاياذئجهذاأفاك اني اعنانيذتاادسآنفاتؤك اديىا
درساأوادروساتآقوي اإلصبلحاادنفساوأخآىاددوي اإلصبلحااجملامع،اوالاق ّ اأفايلامبلاوياةذيسذا
حىتاينذؿاادةنذي اادآقذية ايفاادنلآاواداملُت .ا
ثالثا :ااإلصبلحايفاادسآنفاادلآًنادراتس اعوضودة ا(ٔ)،اوىيادراتس اتسوـاديىاتابّعاعاذئ ا
ادبحث ايف اكاب اادافاَت ،اويف اٗتللذت اودراتسذت اسلايف اكةي ااالجامذع اواداةذتس اواالقالذدا
وغَتىذاعناادةيوـ،اوتآّكزتااد راتس اديىاعنهجاادسآنفايفاإصبلحاواقعااجملامعااإلتسبلعياك راتس ا
عوضودة ،اواتبةتااد راتس اادلنهجااداحيةيياوادوصفي،اوعناأقآزاياذئجهذاأفااإلصبلحاتسن اعناتسننا
اهللايفاادلوف،اوك اشيءايفاادوجوداي ّاؿاديةو،اواألدد اواضح ايفااإلياذفاوادوجود،اوأفادئلصبلحا
يف اادسآنف اادلآًناأقةذدا اعسذص ي اخذص اعذ اتةيق اعنهذ اقذدليةذت ااخلمس :ااد ين اوادنفس اوادةس ا
وادنا اوادلذؿ،اىذهااألخَتةااديتاتزي اعناقةماواوت دواإىلاتفةةيوايفاادواقعااإلياذيناقلف ادذع ،ا
وادةآيباواإلتسبلعياخلوصذ .ا
رابعا :اعشآوعاعنهجةذتااإلصبلحاواداغةَتايفاٚتةعاتسوراادسآنفادراتس اعوضودة ا(ٕ)،اوعنا
= وعلذاكابادذع .
(ٔ)ادفذيزةاد يل،ا(ٕٕٔٓـ)،اوىيارتسذد اعذجااَتايفاكية اادةيوـااإلتسبلعة ايفاجذعة ااجلزائآ .ا
(ٕ )اقذـاقواقا اادافاَتاوديوـاادسآنفايفاكية اأصوؿااد ينايفااجلذعة ااإلتسبلعة ايفاغزةااتسالمذالادلاطيبذتا
احللوؿاديىادرج اادلذجااَت،اويسعايفاتستاودشآيناجزءا،ايًتاوحاك اجزءاعنإٕٓٓ٘ٓ-اصفح ،اوق ا
يوقشتاأوؿارتسذد اعذجااَتايفاتسورةادبساديبذحث ااقااذـامسورايفإٔٔٓـ ،اٍباتياهذادراتسذتايفاتسورٌبا
ادفذٖت اوادبسآة ايف إٕٔٓـ ،اديبذحث اإتسبلـ ازلم اضهَت ،اويف اتسورة انؿ ادمآاف اديبذحث ادطذ اوادي ايفا
ٕٕٔٓـ ،ااويف اتسورٌب ااأليفذؿ اواداوق اديبذحث ادب اادلؤعن اادفسي ايف إٕٔٓـ ،ااويف اتسورٌب ايويس اوىودا
ديبذحث اإؽلذفاادفآاايفإٕٔٓـ،ااويفاتسورٌباادآد اوإقآاىة اديبذحث اَ اءااألتسودايفإٕٔٓـ،ااويفاتسورٌبا
احلجآ اوادنح اديبذحث اأعة اادغآة ايف إٕٔٓـ ،ااويف اتسورٌب ااإلتسآاء اوادلهف اديبذحث ادبلء اادةجوري ايفا
ٕٕٔٓـ،ااويفاتسورٌباعآًناوطواديبذحثادب اادابلـاادواويايفإٕٔٓـ،ااويفاتسورٌبااأليبةذءاواحلجاديبذحثا
قبلبايذتسُتايفإٕٔٓـ،ااويفاتسورٌباادلؤعنوفاوادنوراديبذحثاجهذداشآابايفإٕٔٓـ،ااويفاتسورٌباادفآقذفا
وادشةآاءاديبذحثاىذينااجليبايفإٕٔٓـ،ااويفاتسورٌباادنم اوادسلصاديبذحث اايالذراادفآاايفإٕٔٓـ،ا
اويفاتسوراادزعآاوغذَآاوَليتاديبذحثازلم اػلِتايفإٕٔٓـ،ااويفاتسورااألحسذؼاوزلم اوادفاحاواحلجآاتا
وؽاديبذحث اٚتةي اتسةة ايفإٕٔٓـ،ااويفاتسوراادذاريذتاوادطوراوادنج اوادسمآاوادآٛتناوادواقة اواحل ي ا =
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أقآزاأى اَهذاإقآازاوقةذفاعنهجةذتااإلصبلحاواداغةَتااديتااشاميتاديةهذاتسوراادسآنفاادلآًن،اواديتا
اوتغَت اواقةه اإىل اعذ ايآضي ااهلل اتةذىل ،ا اوق ا
عن اشأهنذ اأف اتنفع اادنذس ايف اإصبلح اشؤوهن ّ ،
اتساخ عت اادلنهج ااالتساسآائي ااالتسانبذطي ،اوقذعت اق راتس ااآليذت ادراتس اتفاَتي اتطبةسة ا
عوضودة  ،أتةٌت اٚتع ااآليذت اواألحذديث ااديت اتاح ّ ث ادن اادلوضوع ،اوتفاَتىذ اتفاَتا اإٚتذدةذ،ا
ادلفاآين ،اؤتلذدر اوعآاجع ادذع اذلذا
واالتساةذي اقذألحذديث اادنبوي  ،اواالتسا الؿ اقأقواؿ اادةيمذء او ّ
تةيق أتوضوع اادبحث ،اوَسذ ادطبةة ااد راتس اادافاَتي اادلوضودة  ،اوكذف اعن اأقآز اياذئج اىذها
اد راتسذتاأفاعنهجةذتااداغةَتاواإلصبلحارتسذد امسذوي اجذءتاإليسذذاادبشآي اعنااجله اوادضبلؿ،ا
وعناياذئجهذاكذد اأفاعنهجةذتااداغةَتاواإلصبلحاتة دتايفاتسوراادسآنفاادلآًن،اداشم اٚتةعا
يواحي ااحلةذة ،اَالوف اعنهجذ اشذعبل اعالذعبل ايف اإح اث ااداوازف اادسةمي اواألخبلقي اواد دويا
وادًتقوي  ،اياَت اديةو اادنذس اَاحسق اذل ااداةذة ااد يةوي اواألخآوي  ،اودن اتاغَت احذؿ اأعانذ اادةآقة ا
واإلتسبلعة اادةوـاإىلااألَض اإالاإذاااتبةتاادلنهجاادآقذينااإلصبلحياادسوًن .ا
واد راتسذ ت ايف اذد اكثَتة ،ايظآا األعلة اعوضوع ااإلصبلح اواد دوة اوَسو اادواقع ايف ااحلةذة،ا
،اوتغَته اجةيوااهللااقابلءادةبذده،اشلذ اغلة اعنادمية ااإلصبلحاضآورةاشآدة اواقةة ا
َذدو
اقعاعاغَت ّ
ّ
اقع،اوعذايهمنذايفااتساةآاضااد راتسذتااداذقس اىواإقآازاادفآوقذتاوأوجوا
عاج دة،إت ّ داوتغَتاادو
ّ
االتفذؽاواالخابلؼاقُتاىذهااد راتسذتاوغَتىذاشلذاذُكآايفاثنذيذااد راتس اوقُتااد راتس ااحلذدة ،أتةٌتا
إقآازااإلضذَذتاادةيمة ااجل ي ةااديتاتساضةفهذااد راتس ااحلذدة اعسذري اقذد راتسذتااداذقس ،اَأقوؿا
وقذهللااداوَةق :ا
تةآضتااد راتسذتااداذقس اإلقآازاعنهجةذتااإلصبلحاواداغةَتااديتااشاميتاديةهذاتسوراادسآنفا
ادلآًن،اوىياإعذادراتسذتاتأصةية اتطبةسة اك راتس ااد كاوراصبلحاتسيطذف احةثااقالآاَةهذاديىا
اتسانبذط ااد روساادًتقوي اواد دويّ اوادةنذي ااإلذلةّ اعناقةضااداور،اودةساعناقةنهذاتسورةازلم ،اوإعذا
دراتسذتاتفاَتي اتطبةسة اعوضودة ا،اكذدلشآوعاادذياقذـاقواقا اادافاَتاوديوـاادسآنفايفااجلذعة ا
= ديبذحث ادذئ ةاأقواحيبة ايفإٕٔٓـ،اويفاتسورةاادناذءاديبذحث احآي ادزاـايفأٖٕٓـ،ااويفاتسورةااأليةذـا
ديبذحث اجةهذفاأقواصبح ايفأٖٕٓـ،ااويفاتسورةااألدآاؼاديبذحث اياذءاأقوااجل يذفايفأٖٕٓـ،ااويفاجزءا
تبذرؾاديبذحثازلم ااداحذرايفأٖٕٓـ،ااويفاتسوراادشورىاوادزخآؼاواد خذفاواجلذثة اديبذحث اهنىاأقوا
ادةبلايفأٖٕٓـ ،اويفاتسورايساوادلذَذتاوصاديبذحثاإيذداأقواتسة ةايفأٖٕٓـ ،ااويفاتسور ااألحزابا
وتسبأاوَذطآاديبذحثاعلةباأقواحيبة ايفإٗٔٓـ،ااويفاتسورةاادلذئ ةاديبذحث اصربةايلَتايفإ٘ٔٓـ،ااويفا
جزءاق امسعاديبذحث اصلبلءاخيفايفإ٘ٔٓـ،ا،ااويفاجزءاد اديبذحثايضذؿاشننايفإ٘ٔٓـ.
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اإلتسبلعة ايفاغزة،اوكآتسذد ااإلصبلحايفاادسآنفاادلآًنادراتس اعوضودة ،ادفذيزةاد يل،اَهيإتمعاك ا
ادلفاآين،اوتفاَتا
عذاياةيقأتوضوعااإلصبلحاوعنهجةذتو،اعنااآليذتاواألحذديث،اوأقواؿاادةيمذءاو ّ
اآليذت اتفاَتا اإٚتذدةذ ،اقذإلضذَ اإىل ااالتسا الؿ أتلذدر اوعآاجع ادذع اذلذ اتةيق أتوضوع اادبحث،ا
دوةاادلةذصآةايفاضوءاادلاذباوادان ،ادة يذفادآدور ،اوىواْتثايفااد دوة،اأرادا
وكلاذباعنهجااد
ْ
عنواعؤدفو اأفايلوفاكاذقذاتآقويذادي دذةاوغَتى ،اوكلاذباَسواادواقعادي كاوراأٛت اقودود،اتنذوؿاَةوا
احل يثادناعفهوـاوأتسذساودنذصآاوعسوعذتاوأعلة اَسواادواقع،ا اوعلذياو ايفاادسآنفاوادان اويفاتسننا
ادآاش ين،اوغَتاذد اشلذاياةيقأتوضوعاَسواادواقع،اك اذد اق راتس اعوضودة  .ا
دذاايابُتاد ـاوجودادراتس اتأصةية اعااسي اتنذودتاَِ ْسو ِ
ص َبلحاادبَذؿا
دوياوأَثَآهايفاإِ ْ
اادواقعااد ّ
َ َ
ازلَ َّم  .ا
يفاض ْوِء ُا
ورةِ ُ
َ
اتس َ
وعذاي ّ دةواذلذهااد راتس اعناَآوقذتادناغَتىذاوعذاتضةفواديمةذاىو :ا
إصبلحاإذلي اشذع ،اتل ّف اادلوىلاتسبحذيواقو،اَهواادثمآةا
احل يثادناإصبلحاادبذؿ،اوىواّ
ِ
اَليتايفاذكآا
اديتايآجوىذاويبحثادنهذاك اادنذس،او
ملاتلاف ااداورةاقبةذفاادثمآةاوادناةج ،اق ّ
ادلنهج ةذتااإلصبلحة اادلوجب اذلذهاادثمآةاادةظةم ،اَفاذداادبذؿاعآضاعناشآاقُتاادنذس،اَجذءتا
صاادلآض،اوتلفاادةبلج،اوىذااعذاايفآدتاقبةذيوااد راتس ااحلذدة ،اَذدثمآةاعنااهللا
اداورةاتشخ
َ
ّ
اءازل ّس ٌقا
تةذىلا(صبلحاادبذؿ)،اودبلجااد اءا(َاذداادبذؿ)اذكآتوااداورة،اوىواعنااهللاتةذىل،اَفةهذاد ُ
دلناأخ ّ أتذايااوجباصبلحاادبذؿ،اوَةهذادبلجازلسقايذجعادلنادم أتذايااوجباصبلحاادبذؿ،ا
َوِوجه ُاٖتسقاذد ،اأفااد اءاوادةبلجارقذينّ،اَذخلط ااإلصبلحة ،اوادلنهجااإلصبلحياعنااهللاتةذىل،ا
َهي اخط اعضموي اادناذئج ،انعن ااإلجآاءات اوادلنهجةذت ،اوىذا اعذ ايبحث ادنو اادنذس اواد دذة،ا
خذص اقة اَش اادلنهجةذتااإلصبلحة اادبشآيّ ايفاإصبلحاقذؿاادنذس.ا ا
اادسوؿاادفل َ ايفادبلجااد اءا(َاذداادبذؿ)ا
َجذءتاىذهااد راتس اعااخيل اعناتسورةازلم
َ
عناخبلؿادراتس اتأصةية ايفاضوءاتسورةازلم ،ادُنِةَتاقاأصة اخط اإصبلحة اداحسةقااإلصبلحا
،اوددويّ ،اوَقاإجآاءاتا
ا
ا
اإلذلي اادشذع ا(صبلحاادبذؿ)،اوذد اقإصبلحذتادس ي اوتآقوي ا
وتسةذتسةّ
ّ
ادئلصبلحاادبشآياقلذَ ارلذالتو.
ادلؤدي
وعنهجةذتاتنفةذي اداطبةقاخط ا
اإلصبلحااإلذليا ّ
ّ
ّ
دوي،اوذد اعناخبلؿا
 ّأصيتااد راتس ادسذد ةاَسواادواقعاكأتسذسايسوـاديةوااإلصبلحااد ّ
دوي،احىتايُؤٌباأكيواوٙتذره،ا
تسورةازلم ايفاهذ،ا ا
عبةّن اأثآاَسواادواقعايفإت ي اادةم ااإلصبلحيااد ّ
دلناذد اكذفاك راتس ا
وىذااعذاالايوج ايفادراتس اأخآى،اَذد راتسذتاتنذودتاَسواادواقعاوتأصةيواو ّ
عوضودة ،اعناخبلؿاادسآنفاوادان اوَسواادايف .ا
- ٜٔٚ -

ال في ِ
ِ
الح البَ ِ
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ف ْقوُ َ

أ ّك تااد راتس ادميةذ اأفاادسآنفاادلآًناقةيوعو اوعنهجةذتاإصبلحو اصذحلاوعليحادل ازعذفاوعلذف،اوعواكبادل ادلآ .ا
وىذاااكيوا–ديىاح ّ ادي اادبذحث-شلذاملايػُاَنذوؿاق راتس اديمة اعااسي ازل ّلم  .ا
منوج الاحح

طبةة اادبحثاوأى اَواتاطيبااتساخ اـاادلنهجُتا(ٔ)ااآلتةُت :ا
ادلنهج اادوصفي :اىو اأتسيوب ادوصف اادلوضوع اادلآاد ادراتساو ادن اطآيق اعنهجة اديمة اصحةح  ،ادياوص اإىل اياذئج ادمية اَُ ِّاآت اقطآيس اعوضودة اتناج اعع اادلةطةذت اادلحةح ا
ديظذىآة ،اوعن اخلذئلو :اادواقةة ؛ احةث اإيّو اي رس اادظذىآة اكمذ اىي اعوجودة ايف اادواقع ،اويها ا
ّتمعااحلسذئقاوادبةذيذتادناىذهاادظذىآة،اوتفاَتىذااووصفهذاوصفذادقةسذ،ا اويةارباعناأياباادلنذىجا
اتساخ اعذًايفاوصفاادظواىآااالجامذدة اواإلياذية  .ا
ادذياتضمن :ا
وق اًباادامذداادلنهجاادوصفيايفاىذهااد راتس ايفاادلبحثااألوؿ،او
ّ
 تةآيفذ اقذدللطيحذت اادواردة ايف ادنواف اادبحث ،ادبةذف اح ودىذ اوعسل ىذ ،اإذ اىي ااديتا
تساسوـاديةهذااد راتس ،اويُةام اديةهذايفاقنذءاادالوراادسآنيناحملذورااد راتس اعناخبلؿاتسورةازلم .ا
عس عذتادناتسورةازلم اكأمسذئهذاوعنذتسباهذادلذاقبيهذاوعسل ىذ،أتذاؼل ـاعوضوعاادبحث.
ادلنهجااالتسانبذطي:اىوااتسا الؿاعناادةذـاإىلااخلذصاأواعناادل اإىلااجلزء،اويب أاعناادنظآيذتاأواادلايمذت،اوياانبطاعنواعذايل ؽاديىاادل ،اوعذاينطبقاديىااجلزءاادلبحوث،اويل ؽاديىااجلزء .ا
ادذياتضمنااتسانبذطااخلط ااإلصبلحة داحسةقا
وق اًباادامذدهايفاىذهااد راتس ايفاادلبحثاادثذين،او
ّ
دوي،اواتسانبذطا
اداةذتسي،اواد ّا
اإلصبلحااإلذلياادشذع ا(صبلحاادبذؿ)،ااوٖتسةقااإلصبلحاادةس ياوادًتقوياو
ّ
ّ
كمذاتضمناتأصة اتسورةازلم ادسذد ةاَسوا
،
ا
ادبشآي
و
ا
ااإلصبلحااإلذلي
بةقاخط
يفاتط
ا
ةازلم
عنهجةذتاتسور
ّ
ّ
ّ
دوي ،ااواتسانبذط اعنهج ااداورة ايف اقةذف اأثآ اَسو اادواقع ايف اٖتسةقا
ادواقع اكأتسذس ايسوـ اديةو ااإلصبلح ااد ّ
اإلصبلحااإلذلياادشذع اادلامث اقلبلحاادبذؿ،اوك اذد ايا ّايفاضوءاقواد اادبحثاادةيمي .ا
ّ
خطْ الاحح
وٖتسةسذادغذي اادبحث اوأى اَو،اوزلذود ادئلجذق ادناإشلذدةذتوااداذقس ،اَس اارتأيتاتساة ا
(ٔ)اًبااالدامذدايفاتةآيفاادلنهجاادوصفياواالتسانبذطياديى:امسةح ايذصآاخيةف،ا"عذاىياأيواعاعنذىجاادبحثا
ادةيمي".ا"اتسًتجةتاقاذريخأٖٜٔٔٗ/ٜ/ىػ"اعناعوقعا .https://goo.gl/2Yo3Qeا
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ادبحثاإىلاعس ع ،اوعبحثُت،اوخذ٘ت ،اكمذاييي:ا ا
ادلس ع  :اوتضمنت ادآض اعوضوع اادبحث ،اوإشلذدةاو ،اوتاذؤالتو ،اوأى اَو ،اوأعلةاو،ا
وىْةليو .ا
واد راتسذتااداذقس ،ا اوعنهجةاو،ا َ
ادلبحثااألوؿ:ااداةآيفأتلطيحذتاادبحث،اوعس ّ عذتادناتسورةازلم ،ا ا
وق اجذءايفاعطيبُت :ا
ادلطيبااألوؿ:ااداةآيفاقذدللطيحذتاوادلفذىة اادواردةايفادنوافاادبحث .ا
أوال:اَسواادواقع ا
ثذيةذ:ااإلصبلح ا
ثذدثذ:اادبذؿ ا
راقةذ:ااداةآيفااإلجآائياديبحث ا
ادلطيباادثذين:اعس ّ عذتادناتسورةازلم ا
٘تهة اقُتاي يااداورة ا
أوال:اأمسذءااداورة ا
ثذيةذ:اعنذتسب ااداورةادلذاقبيهذ ا
ثذدثذ:اعسل ااداورةاا ا
ادلبحثاادثذين:اتسورةازلم ادراتس اتأصةية ا ا
٘تهة :اأيواعااإلصبلحاعناجه اادسذئ اقو ا
أوال:ااإلصبلحااإلذلي ا
ّا
ثذيةذ:ااإلصبلحاادبشآيااا ا
ّ
ادلطيبااألوؿ:ااإلصبلحاادةس ي ا
ادلطيباادثذين:ااإلصبلحاادًتقوي ا
ادلطيباادثذدث:ااإلصبلحااداةذتسي ا
ّا
دوي ا
ادلطيباادآاقع:ااإلصبلحااد ّا
أوال:اتأصة اتسورةازلم ادفسواادواقع ا
ثذيةذ:اعبلعحاعنهجااداورةايفاقةذفاأثآاَسواادواقعايفاإصبلحاادبذؿا ا
ٔ-أثآاَسواادواقعااد دويايفاإصبلحاادبذؿاوادلاةيقأتوضوعااد دوة ا
ٕ-أثآاَسواادواقعااد داويايفاإصبلحاادبذؿاوادلاةيقاقذد ادة ا
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ٖ-أثآاَسواادواقعااد دويايفاإصبلحاادبذؿاوادلاةيقاقذدل دو ا
ٗ-أثآاَسواادواقعااد دويايفاإصبلحاادبذؿاوادلاةيقأتنهجةّ ااد دوة ا
اخلذ٘ت :اوتشام اديىاأى اادناذئجاواداوصةذت .ا
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املاحح األً  :التعرٍف مبصطلحلت ًمفلهَم الاححً ،مكدملت عن ٌُةّ محَّد
املطلب األً  :التعرٍف بلملصطلحلت ًاملفلهَم الٌاةدّ يف عنٌان الاحح
أوال :مفهوم فقو الواقع:
أي اادلآكبااإلضذيفا(َسوا
حىتايااٌت اادوقوؼاديىاعفهوـاَسواادواقع،االاق ّ اعناتةآيفاجز ْا
ّ
اصطبلحذ .ا
ادواقع)ادغ او
ً
تةآيفاادفسوادغ اواصطبلحذ .ااؾ اادشَّيءاوادةِْي ِ اقو،اوك ُّ ِ
دغ  :اادفذءاوادسذؼاواذلذء اأص اواح اصحةح،اي ُّؿ اديىاإدر ِ
اد ْي ٍ ا
ٌ
ِ
قشيءاَهواَِ ْسو ،اوَِسوَ اقلاآاادسذؼ:ا َه َ ،اوَػ َس َو اقفاحهذ:اتسبقاغَتهاإىلاادفه ،اأعذا َػ ُس َو اقضمهذ:ا
ِ
ِ
اوشآَوا
ةذدتِو ا
اوتسذد ااد ُف َسهذءَ ،اوصذر اادفسو ادو اتسجة ،
وغيب اديى اد ْي ااد ين ادا َ
أي اصذر اَسةهذَ ،
َ
،اَهواأخصاعناادةي (ٕ) .ا
ضيِواديىاتسذئآاأَيواعاادةي (ٔ)،ااوىوااداّوص اإىلادي اغذئباقةي اشذى
وَ ْ
ّ
اصطبلحذ:اىواادةي اقذألحلذـاادشآدة اادةمية اادللااباعناأدداهذاادافلةية (ٖ) .ا
ً
تةآيفاادواقعادغ اواصطبلحذ .اٍ
اديىاعةذفاثبلث  :ا
دغ :اادواقعااتس اَذد اعنا(وقع)اوىواأص ٌاواح ايآجعاإدةواَآودُو،ا اوي ُّؿ
اداسوط،ااوادثبوت،ااوادوجوب(ٗ) .ا
اصطبلحذ :اىواعذاديةواادشيءاقنفاوايفاظآَواععاقطعاادنظآادناإدراؾاادل ركُت،اوتةبَتا
ً
(٘)
ادلةربين،اوادوصوؿاإدةوايلوفاقذدةةذف،اأواقذدربىذف  .ا
(ٔ)اينظآ:اٚتذؿااد ينادب اادآحة ااإلتسنوي ،ا"هنذي ااداوؿاشآحاعنهذجاادوصوؿ".ا(طٔ،اقَتوت :اداراادلابا
اقناعلآـااقناعنظور،ا"داذفاادةآب".اعذدة:اَسو،ا(طٖ،ا
ا
ادةيمة  ،إٓٗٔىػٜٜٜٔ-ـ)،أٔٛ:؛ااوزلم
قَتوت :اداراصذدر،اٗٔٗٔىػ)،أٖٕٕ٘:؛ااوأٛت اقنازكآيذاقناَذرس،ا"عةج اعسذيةسااديغ " .اٖتسةقادب ا
ادابلـاىذروف،اعذدة:اَسو،ا(د.اط،اقَتوت:اداراادفلآ،أٖٜٜىػٜٜٔٚ-ـ)،اٗ .ٕٗٗ:ا
(ٕ)اينظآ:احاُتاقنازلم اادآاغبااألصفهذين،ا"ادلفآداتايفاغآيباادسآنف".اٖتسةقاصفوافااد اودي،اعذدة:اَسو،ا
(طٔ،ادعشق،اقَتوت:اداراادسي ،ااد اراادشذعة ٕٔٗٔ،ىػ).ٕٙٗ:
(ٖ)ااإلتسنوي،ا"هنذي ااداوؿاشآحاعنهذجاادوصوؿ"،أ .ٔٚ:ا
(ٗ)اينظآ:ااقناَذرس،ا"عةج اعسذيةسااديغ "،اعذدة:اوقع،ا:ٙأٖٖٖٔٗ-؛ااوادآاغبااألصفهذين،ا"ادلفآداتايفا
غآيباادسآنف"،اعذدة:اوقع:آٛٛ؛ااواقناعنظور،ا"داذفاادةآب"،اعذدة:اوقع،ا .ٕٗٓ:ٛا
(٘) اص يقاقناحاناادسنوجي ،ا"أّت اادةيوـاادوشياادلآقوـايفاقةذفاأحواؿاادةيوـ".اٖتسةقادب ااجلبذرازكذر،ا(د.ا
ط،اقَتوت:اداراادلاباادةيمة ،أٜٚٛـ)،أ:أٖٗ .ا
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ويةآَوا(ادشذى اادبوشةخي):ا"ادواقعاىواعذاديةوااألعآااآلف،اوواقعااألع اىوااحلذد ااديتاديةهذا
ّ
األع ااآلف ،اَة خ اَةو اك ااجلزئةذت اوادليةذت ااديت اتالوف اعنهذ ااألع ااآلف احاب احذداهذا
ادآاىن "(ٔ) .ا
عفهوـاَسواادواقعا اية ّااعفهوـاَسواادواقعاعناادلفذىة ااحل يث اديىااداذح ااد دويّ ،ادلنوادةساقةي اج ي ،اق ا
دواأص ايفاادسآنفاوادان -كمذاتسةأٌباتأصةيوايفاتسورةازلم -وق اأشذرااقناادسة ارٛتوااهللاإدةواغَتا
ِ
يمذاديىايوع اعةُتاعناادفسو،اوعناذد اقودو :ا"َهذاىنذايودذفاعناادفسواالق ّاا
أي
واملايلآحاق َة ِّها َد ً
ّ
ديحذك اعنهمذ:اَسوايفاأحلذـااحلوادثاادلية ،اوَسوايفايفساادواقع،اوأحواؿاادنذساؽلةزاقواقُتا
ادلذدؽاوا دلذذب،اواحملقاوادلبط ،اٍبايطذققاقُتاىذااوىذا،اَةةطىاادواقعاحلمواعناادواجب،اوالا
غلة اادواجباسلذد ًفذاديواقع"(ٕ)،اوقذؿ :ا"والاياملناادلفيتاوالااحلذك اعناادفاوىاواحلل اقذحلقاإالا
قنودُتاعناادفه ،اأح علذ:اَه اادواقعاوادفسواَةو،اواتسانبذطادي احسةس اعذاوقعاقذدسآائناواألعذراتا
وادةبلعذتاحىتاػلةطاقواديمذ،اوادنوعاادثذين:اَه اادواجبايفاادواقع،اوىواَه احل ااهللاادذيا
حل اقوايفاكاذقو،اأواديىاداذفارتسودوايفاىذااادواقع،اٍبايطبقاأح علذاديىااآلخآ"(ٖ) .ا
وق ادآؼاادةيمذءاادلةذصآوفاَسواادواقعاقاةآيفذتاعاة دة،اوعناذد  :ا
يسوؿادمآاحان :ا" َذدنزوؿاإىلاادلة افاوإقلذراادواقعاادذياديةواادنذس،اوعةآَ اعشلبلهت ا
وعةذيذهت اواتساطذدذهت اوعذايةآضاذل ،اوعذاىياادنلوصااديتاتانػزؿاديةه ايفاواقةه ،ايفاعآحي ا
عةةن ،اوعذايؤج اعناادالذدةفاداوََتااالتساطذد ،اإظلذاىواَسواادواقع،اوَه اادواقع،اإىلاجذيباَسوا
ادنص...اَفسواادواقعاىوااحلل اادشآدياادذيايبلئ اادلليفايفاحذداوااديتاىواديةهذ،اأياالاق اعنا
َسواادنصاوَسوازل اادنصاوعوطناتنزييو،اأياَه اادواقعاادذيايآادادينصاأفايسوعواوينزؿاديةو"(ٗ) .ا
(ٔ) اادشذى اقنازلم اادبوشةخي ،ا"َسواواقعااألع :ادراتس ايفاادلفهوـاوادشآوطاوادةوائق".ا(د.اط ،اادآقذط:ادارا
ادابلـ،إٔٔٓـ):إٗ .ا
(ٕ) ازلم اقناأيباقلآاقناأيوباقناقة ااجلوزي  ،ا"ادطآؽااحللمة ايفااداةذتس اادشآدة ".اٖتسةقايذيفااحلم ،ا
(طٔ،اعل اادللآع :ادارادذملاادفوائ ،إٔٗٛىػ)،أ:ا .ٚا
(ٖ) ازلم اقناأيباقلآاقناأي اوباقناقة ااجلوزي ،ا"إدبلـاادلوقةُتادنارباادةذدلُت" .اٖتسةقاعشهورانؿاتسيمذف،ا
وشذرؾايفااداخآيج:اأٛت ادب ااهللاأٛت ،ا(طٔ،ااداةودي :ادارااقنااجلوزي،اٖٕٗٔىػ)،إ:ا٘ .ٔٙا
(ٗ) ادمآ ادبة احان  ،ا"تأعبلت ايف اادواقع ااإلتسبلعي" .ا(د .اط ،اد .اـ :اادللاب ااإلتسبلعي اديطبذد اوادنشآ،ا
ٜٜٓٔـ):إٔ.
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ويذكآاأٛت اقودود:اأفاتنزي اادنلوصاإظلذاىواٙتآةاَسواادواقعاوتفذد اادنصاععاادواقع،اأوا
ىواَسواادانػزي ا(ٔ)،اويآىاأ ّف اَسواادواقعاىوا"ادفه اادةمةقادلذات وراديةواحةذةاادنذساوعذايةًتضهذا
وعذايوجههذ"(ٕ) .ا
وؽللناٖت ي اعلطيحاَسواادواقعاٖت ي يذادقةسذاقأفايسوؿ:اىواادفه اادةمةقااد قةقادؤلوضذعا
اديتاديةهذااألع اقل اعلويذهتذ،ايفااألحواؿاادلةذصآةاوادظآوؼاادلةةش اواجملذؿااحملةطاقافذدبلتو،اٍبا
َه اادواجبايفاعث اىذهااألوضذعاواألحواؿاادلةذصآة،اقانػزي ااحلل اادذيايابلءـاعةهذا(ٖ) .ا
وادواقةة اقذدناب ادي اديايسل اهبذ:اأفايةةشاادلليحاواقةو،اَبلايس ـايظآيذتايفااإلصبلحا
وىواقةة ادمذايةةشوااآلخآوف،اَةلوفادميواكذدطبةباادذيايس ـادواءاديمآيضادوظلذاتشخةص(ٗ) .ا
ثانيا :مصطلح اإلصالح
تةآيفااإلصبلحادغ اواصطبلحذ:ا اِ
اديىاخبلؼااد َفاذد"(٘)،ا
دغ :اقذؿااقناَذرس:ا"(صيح)اادلذداوادبلـاواحلذءاأص ٌاواح ٌ اي ُّؿ
ادلبلَح:ايسةضاادفاذد،اواإلصبلح:ايسةضااإلَاذد(،)ٙاوأصيحاادشيءاقة اَاذدهاأقذعو،اوأصيحا
و َّ
(ٔ)اَسواادانػزي :اتنزي اادةي اديىاادوقذئعااجلزئة اأواادلاذئ اادلااج ّ ةاواحلذدث ،اواشاهآايفاادزعناادلذضياقذدنوازؿ،ا
واشاهآايفاادةلآااحلذضآاقذتس اادنظآيذتاوادظواىآ،اينظآ:اخية ازلةيااد يناادلةس،ا"دراتسذتاوأْتذثاادلفيتا
ادشةخ اخية اادلةس" .اٖتسةق اعآكز اادبحث اادةيمي ايف اأزىآ اادبسذع ،ا(طٔ ،اقَتوت :ادار اادلاب اادةيمة ،ا
ٖٔٗٚىػٕٓٔٙ-ـ) ،إ :أٔٛ؛ اويسوؿ ادب ااجملة اادنجذر :ا" اادانػزي  :اصَتورة ااحل ّسةس ااد ينة  ،ااديت اوقعا
٘تثّيهذايفاعآحي اادفه ،اإىلاظلطادميي،إتآياديةواحةذةااإلياذفايفاادواقع،ادسة ًة اعوجه اجلمةعاعنذشطا
اإلياذف،ايف ا وح ةاوتنذتسق،اوتسيوكذاَآديذاواجامذدةذ،اينبثقاعناتي اادةسة ة،اَذدةبلق ايفاادانػزي اج دة ،ا
قُت اادةس اوادلل ر اادنلي ،اوقُت اواقع ااحلةذة ،ادب ااجملة اادنجذر،ا"يف اَسو اادا ين اَهمذ اوتنػزيبل" .اتسياي اا
كاذبااألع ،اد دإٕ،اادفل اادثذدث،أ:اٖ.ٜٗ-ٜ
(ٕ)اينظآ:اأٛت اقودود،ا"َسواادواقعاأصوؿاوضواقط".ا(طٔ،اادسذىآة:اداراادابلـ،إٓٓٙـ):اٖٗ.ا"اتسًتجةتا
قاذريخأٖٕٖٜٗ/٘/ىػ"اعناعوقعا .https://goo.gl/eUfhYYا
(ٖ)ااتساف تايفاصةذغ اجزءاعناتةآيفاَسواادواقعاعناعسذؿاديىااإليًتيتادي كاور اادشذى اادبوشةخي اقةنواف:ا
"َػسػو اواقػػع ااألعػ  :ادراتس ايف اادلفهوـ اوادشآوط اوادةوائق" .ا"اتسًتجةت اقاذريخ أٖٜٗ/ٜ/ٛىػ" اعن اعوقعا
.https://goo.gl/9AxTZ6

(ٗ) اَذيزة اد يل ،ا"اإلصبلح ايف اادسآنف اادلآًن ادراتس اعوضودة " .ارتسذد اعذجااَت ،ا(جذعة ااجلزائآ :ااجلزائآ،ا
ٖٖٗٔىػٕٕٓٔ-ـ):اٗ.ٜ
(٘)ااقناَذرس،ا"عةج اعسذيةسااديغ "،اعذدة:اصيح،اٖ:آٖٖ.
()ٙازلم اقناأٛت ااألزىآي،ا"هتذيبااديغ ".اٖتسةقازلم اعآدب،اعذدة:اصيح،ا(طٔ،اقَتوت:اداراإحةذءاادًتاثا =
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وأصيحااد اق اأحاناإدةهذاَليحت(ٔ) .ا
وقذدنظآاإىلاعذاتسبقاَإفااإلصبلحايةٍتادغ :اإزاد اادفاذد .ا
اصطبلحذ:ادآؼاادةيمذءااإلصبلحاقاةآيفذتاعاة دةاعنهذ :ا
ّ
ا(ٕ)
اتساسذع ااحلذؿاديىاعذاي دواإدةواادةس  .ا(ٖ)
اتساسذع ااحلذؿاديىاعذاي دواإدةواادةس اوادشآعا  .اإرجذعاادشيءاإىلاحذد اادا ادو،اقإزاءاعذاطآأاديةواعناَاذدا(ٗ) .اوقة ااإلصبلحايسةضااإلَاذد،اوىوادس اقآَعاادنزاعاوقسطعااخللوع ،اوياوص اقواإىلااداوَةقاوادللذحل اقُتاادلخايفُت،احةثاقذؿاتةذىل:ﭐﱡﭐﲡﲢﲣﲤﲥﲦﲧﲨﲩﱠا(٘) ا
( )ٙا
كواعضآةاقاببااإلَاذدا .
وقة اىواعذاينبغياَةيواشلذاَةيواعنفة اوتآّ
وؽللناٖت ي اعلطيحا"اإلصبلح"اٖت ي يذادقةسذاقأفايسوؿ:اإيوايآجعاإىلاعةٌتاواح ،اوىوا
اتساسذع اادنفس اوادا اذلذ اقة اَاذدىذ ،اوذد ايلوف اقذتبذع اعذ اي دو اإدةو اادشآع اوادةس  ،اوتسيوؾا
طآيقااذل ى .ا
ناوتسعادائآةاعةٌتااإلصبلحاَجةيوايشم اقذإلضذَ اإىلا
يناع ّ
وعناادةيمذءاوادلفاآيناادلةذصآ َ
اٖتاُت اأو اإغلذد اصذحل ،اعاا دُت اقسودو اتةذىل :ﭐ ﭐﭐﱹ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ
إزاد اادفاذد،
َ
= ادًتاثاادةآيب،إٔٓٓـ)،اٗ:إٗٔ .ا
(ٔ) اديياقناإمسذدة اقن اتسة ه ،ا"احملل اواحملةطااألدظ ".اٖتسةق ادب ااحلمة اىن اوي،اعذدة:اصيح،ا(د.اط،ا
قَتوت:اداراادلاباادةيمة ،إٓٓٓـ)،اٖ:إ٘ٔ .ا
(ٕ)اأيوباقناعوتسىاأقواادبسذء،ا"ادليةذتاعةج ايفاادللطيحذتاوادفآوؽااديغوي ".اٖتسةقاد يذفادرويشاوزلم ا
ادللآي،ا(د.اط،اقَتوت:اعؤتسا اادآتسذد ،أٜٗٔىػٜٜٔٛ-ـ)،أ:أ.٘ٙ
(ٖ)ازلم اقنادييااداهذيوي ،ا"عوتسود اكشذؼااصطبلحذتاادفنوفاوادةيوـ".اتس ًن ارَةقاادةج ،اٖتسةقادييا
دحآوج،ا(طٔ،اقَتوت:اعلاب ادبنذفايذشآوف،أٜٜٙـ)،إ:اٖ .ٜٔٓا
ا(ٗ)ادب ااحلمة ازلم اقناقذديساادلنهذجي ،ا"تفاَتااقناقذديسايفارلذدسااداذكَتاعناكبلـااحللة ااخلبَت".ا
ديقاديةواوخآجانيذتواوأحذديثواأٛت امشسااد ين،ا(طٔ،اقَتوت-دبنذف:اداراادلاباادةيمة ،أٗٔٙىػ-
ٜٜ٘ٔـ):اٖ .ٚا
)اتسورةااحلجآات:ا.ٜ
ا(٘ ا
ا()ٙاأقواجةفآازلم اقناجآيآاادطربي،ا"جذععاادبةذفايفاتأوي اادسآنف".اٖتسةقاأٛت ازلم اشذكآ،ا(طٔ،اقَتوت:ا
عؤتسا اادآتسذد ،إٓٗٔىػٕٓٓٓ-ـ)،أ:ا٘ .ٚا
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ﲨﱸ(ٔ) ،حةثاوردادفظااإلصبلحادوفااإلشذرةاإىلاأياَاذد،ايسوؿااقنادذشورارٛتوااهللايفا
اض ّ ااإلَاذد،اأَي اجة اادشَّي ِء ِ
ىذااادلةٌت ":اَِإ َّف اا ِإلصبلح ِ
ضوعٌ ادِْي َس ْا ِر اادْ ُم ْشاَػَآ ِؾا
اصذحلًذ،اوىو ا َع ْو ُ
ْ َْ
ْ َ
َ
َ
ِ (ٕ)
ِ
قػُتاإِغل ِذداادشَّي ِء ِ
ِ
ِ
اصذحلًذ"  .ا
اصذحلًذ،ا َوقػَ ْ َ
َْ َ َ
اج ْة ااد َفذتس َ
ْ َ
ُت َ
وطليصاشلذاتسبق:اإفااإلصبلحااصطبلحذايسعأتةٌتاَة اادلبلحاواخلَت،اتسواءاقإزاد اَاذدا
أواٖتاُتاصذحلاأواإغلذداصذحل .ا
ثالثا :مصطلح البال
ادثذيناادآوع،ا
دغ :اقذؿااقناَذرس:ا"(قوؿ)اادبذءاوادواواوادبلـاأصبلف،اأح علذ:اعذءٌاياحيَّب،او
ُّ
َذألوؿ اادبػوؿ ،اوىو اعةآوؼ اوَبل ٌف احان اادبِةيَ  ،اوىي ِ
اادف ْةي اعن اادبَػ ْوؿ ...اوأعذ ااألص اادثذين،ا
ّ َْ
ِ
ِ
ِ
ذاٛت اديىاىذا:اادبذؿ،ا
ذؿ:اقذؿ اادنفس ،ا
ُ
ايفارودي ا...اوشلّ ُ
َ
َذدبَ
ويسذؿاعذاخطَآاقبذيل،اأياعذاأُدْس َي ُ
ِ
اخياادبذؿ،اويذد ُاادبذؿ"ا(ٖ) .ا
ذءاادةْةش؛ايسذؿاإيوادََآ
وىوار َخ َ
اَ
ٍ
اػلاَف ادواويػُ ْهاَ ُّاقو،ا
وقذؿااقناعنظورارٛتوااهلل:ا"ادبذؿااحلذؿاوادشأْف،اوأ
َعآاذواقذؿاأَياشآ ٌ
يف ُْ
ِ
ف اادبذؿاوُك ُاوؼاقذدواأَفايضةقاديةوا
ذؿ ايفاغَتاىذاااد َس ْي ُا
وادبَ ُ
ب،ااواخلذطآ ،ااواأل ََع  ،ايسذؿاَبلفاكذتس ُ
أَعيو،اوىوارِخ ُّياادبذؿاإِذااملايشا اديةوااألَعآاوملايَل َِ
ادبذؿاقذؿاادنفسا
ُا
ث،اوعناأ َْمس
ًْت ْا
ذءاادنفساادبذؿ،او ُ
َ
ا(ٗ)
ملاؼلْطُآاقبذيلاذد ااألَعآ،اأَياملايَ ْل ِآثٍْت"  .ا
تاو َ
وىوااالكًتاث،اوعنوااشاقاقذدةَ ْ
وقذؿاادآاغبااألصفهذينارٛتوااهلل:ا"ادبَذؿ:ااحلذؿااديتايلًتثاهبذ،اودذد ايسذؿ :اعذاقذدةتا
قلذااقذد ،اأي:اعذااكًتثتاقو"ا(٘) .ا
أياشآيفا
وقذؿاأقواادبسذءاادلفوي ارٛتوااهلل:ا"ادبذؿ :ااحلذؿاوادشأفاوادسيب ،اوأعآاذواقذؿ :ا ا
ّ
()ٙ
يها اقو،ااكأفااألعآادشآَواودظمو،اق اعي اقيباصذحبواالشاغذدواقو"  .ا
وقذؿاادشةخاادلآاغيارٛتوااهلل":اادبذؿ:اادفلآ،ايسذؿاخطآاقبذيلاكذا،اٍباأطيقاديىااحلذؿااديتا

ا(ٔ)اتسورةااألدآاؼ:ا.٘ٙ
(ٕ) ازلم اادطذىآاقنازلم اقنادذشور،ا"اداحآيآاوادانويآاادلةآوؼاقافاَتااقنادذشور"،ا(طٔ،اقَتوت :اعؤتسا ا
اداذريخاادةآيب،إٓٗٔىػٕٓٓٓ/ـ)،إ:اٗ٘ٔ،ا:ٛاٖٗٔ.ا
(ٖ)ااقناَذرس،ا"عةج اعسذيةسااديغ "،اعذدة:اقوؿ،أ:إٖٔ .ٖٕٕ-ا
(ٗ)ااقناعنظور،ا"داذفاادةآب"،اعذدة:اقوؿ،أٔ:اٖ.ٚ
(٘)اادآاغبااألصفهذين،ا"ادلفآداتايفاغآيباادسآنف":ا٘٘ٔ.ٔ٘ٙ-
()ٙاأقواادبسذء،ا"ادليةذتاعةج ايفاادللطيحذتاوادفآوؽااديغوي ":إ.ٖٚ
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يةاٌتاهبذ"(ٔ) .ا
إ ّفاادنذظآايفاعةٌتاادبذؿايفاادلةذج ااديغوي ،اواديتاتسبقادآضهذ،ايابُتادواأفاادبذؿايأٌبأتةٌت:ا
احلذؿ ،اوادشأف ،اوادسيب ،اواألع  ،اواخلذطآ ،اوادفلآ ،اوعذ اغلمةهذ اأهنذ اٖتاذج اكيهذ ايف اادا اذلذ اإىلا
اوروحي اوإصبلح اادشأفا
اويفاي
اَلآي
ادرب اادسآنف اقيفظ اأصيح ،اَهو اإصبلح
إصبلح ،ادذد ّا
ّ
ّ
ّ
واحلذؿ .ا
اصطبلحذ :اؽللننذ اتةآيف اادبذؿ ااصطبلحذ اعن اخبلؿ ارقطو اقذدلبلح ا(صبلح اادبذؿ) ،اكمذا
يأٌب :ا
قذؿ اأقو احةذف ارٛتو ااهلل :ا"وحسةس ادفظ اادبذؿ اأهنذ أتةٌت اادفلآ ،اوادلوضع اادذي اَةو ايظآا
اإلياذفاوىواادسيب،اَإذ ااصيحاذد ،اَس اصيحتاحذدو،اَلأفااديفظاعشَتاإىلاصبلحادسة هت ،ا
وغَتاذد اعنااحلذؿاتذقع"ا(ٕ) .ا
وقذؿ ااقن ادذشور ارٛتو ااهلل :ا"وادبذؿ :ايطيق اديى اادسيب ،اأي اادةس اوعذ اؼلطآ اديمآء اعنا
ادافلَت،اوىواأكثآاإطبلقو،اودةيواحسةس اَةو"ا(ٖ) .ا
وأضذؼ ااقن اَذرس اعةٌت اج ي ا اوىو اادلذء ،اوىي اإضذَ اج ي ة اعفة ة ،اَذدبذؿ ايآجع اإىلا
أصيُت اقنذء اديى اذد  ،اوعلذ :ا(ادلذء) ،او(احلذؿ ،اوادشأف ،اوادسيب ،اواألع  ،اواخلذطآ ،اوادفلآ)،ا
وقذداأع اوادا قّآايفاىذينااألصيُت،اؽللننذاادآقطاقةنهمذأتذاؼل ـاعوضوعاادبحثاوىواصبلحاادبذؿ،ا
اادلذءاىواتسآ احةذةاك اشيء،اكمذاقذؿااهللاتةذىل :ﭐﱹﭐﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ
َنسوؿ:اكمذاأ ّف
ّ
(ٗ)
اتسآ احةذة اادسيب اوادفلآ ،اقذتبذع ازلم ا(تسورة ازلم ) اوقنلآة ادينو ،اوقاذؿا
ﲓﱸ ااكذد اَإف ّ
ادلفذر(تسورة اادساذؿ ،اوتسورة اادذين اكفآوا) ،اَذعاثذؿ اذد اَةو احةذة اديسيب اوادفلآ اَاليح ادن ىذا
حاحذؿااإلياذفاوشأيواوخذطآه،اَإصبلحاادبذؿاإذفا
ادةسة ة،اَإذااصيحاادفلآاوادسيباقذدةسة
ُ
ة،اصيُ
َ
يب أاقإصبلحاقيبواوَلآهاقذدةسة ة،ايابعاذد اإصبلحاٚتةعاأحواؿاادنذسااالجامذدة ،اواالقالذدي ،ا
واداةذتسةّ  ...ا
(ٔ) اأٛت اقناعلطفىاادلآاغي،ا"تفاَتاادلآاغي".ا(طٔ،اعلآ:اشآك اعلاب اوعطبة اعلطفى= ا=ادبذيب ااحلييبا
وأوالده،اٖ٘ٔٙىػٜٔٗٙ-ـ)،ا:ٔٙا.ٔٔٙ
(ٕ) ازلم اقنايوتسفاأقو احةذفااألي داي ،ا"تفاَتاادبحآااحملةط".اٖتسةقاص قياٚتة ،ا(د.اط،اقَتوت :ادارا
ادفلآ،إٓٗٔىػ)،ا:ٜا .ٜٗ٘ا
(ٖ)ااقنادذشور،ا"اداحآيآاوادانويآ"،ا:ٕٙا٘ .ٚا
(ٗ)اتسورةااأليبةذء:آٖ.
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رابعا :التعريف اإلجرائي للبحث
ادلنهجااإلصبلحياداحسةقااإلصبلحااإلذلياادشذع ا(صبلحاادبذؿ)،ا
قةذفااخلط ااإلصبلحة او
ّ
اقعا
اوددوي ،ا اوتأصة اقذد ة اَسو اادو ا
اوتسةذتسي
اقشآي ادس ي اوتآقوي
عن اخبلؿ اادسةذـ اقإصبلح
ّ
ّ
ّ
دوي،احىتايُؤٌبا
دوي،ا اوقةذفاأثآاَسواادواقعايفإت ي ااإلصبلحااد ّ
كأتسذسايسوـاديةوااإلصبلحااد ّ
ٙتذرهايفاٖتسةقااإلصبلحااإلذلي اادشذع اقلبلحاادبذؿ،اوك اذد اعناخبلؿادراتس اتأصةية ا
أكيواو
ّ
داورةازلم  .ا
املطلب الجلنُ :مكدملت عن ٌُةّ محَّد
تمهيد بين يدي السورة:
تسورةازلم اع ية (ٔ)،اوتآتةبهذايفاادللحف:ا،ٗٚاود دانيذهتذ:اٖٛادن اادلوَةُت،اٖٜادن ا
ادل يةُتاوادللياوادشذعي ،آٗ ادن اادبلآيُت،اوتآتةب ايزوذلذ:ا،ٜٙايزدت اقة اتسورة ااحل ي اوقب ا
تسورةاادآد (ٕ) .ا
أوال :أسماء السورة
ؽلثّ ااتس ااداورةاادةنوافاذلذ،اوادلفاذحاادذياػل داعسل ىذ،اوعضموهنذ،اوييخصاعوضودذهتذا
اَهذ،اوػلآرازلورىذ،اَذتس ااداورةايآتبطاارتبذطذاوثةسذأتوضودذهتذ،اوادةي اقأمسذءااداورةايةطةنذا
وأى
ّ
عةآَ اكذعي اشذعي اْتسةساهذ.ا ا
وإ ّاف اتة د اأمسذء ااداورة،اي ؿ اديى اكمذذلذ اوَضيهذاوشآَهذايفاأعآاعنااألعور،ايسوؿ اادفَتوزا
(ٔ)ايسوؿااقنادذشور ارٛتوااهلل :ا"وىياع ية اقذالتفذؽاحلذهااقنادطة اوصذحبااإلتسذف،اودناادنافي:اأهنذا
علة ،اوحلىاادسآطيب،ادناادثةييباودناادضحذؾاواقناجبَت:اأهنذاعلة ،اودةيوا َوْى ايذشئادمذارويادنااقنا
دبذساأف اقودواتةذىل :ﭐﱹﭐ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ

ﱦﱸ زلم :أٖ،ايزدتايفاطآيقاعل اقب اادوصوؿاإىلاحآاء،اأيايفااذلجآة،اقة ايزدتاىذهااداورةاقة ا
يوـاق راوقة ايزدتايفاغزوةاأح ".ااقنادذشور ،ا"اداحآيآاوادانويآ"،ا:ٕٙآٙ؛ ااوجبلؿااد ينادب اادآٛتنا
اداةوطي،ا"اإلتسذفايفاديوـاادسآنف" .اٖتسةقازلم اأقواادفض اإقآاىة ،ا(د.اط،اعلآ:ااذلةئ اادللآي اادةذع ا
ديلاذب ،اٖٜٗٔىػ /اٜٗٔٚـ) ،أ :آٗ؛ اوزلم اقن اأٛت اادسآطيب ،ا"اجلذعع األحلذـ اادسآنف" .ا(طٔ،ا
ااحلق اقنادطة ااألي داي،ا"احملآراادوجةزايفا
قَتوت :اداراادفلآ،أٗٓٚىػٜٔٛٚ-ـ)،ا:ٔٙاٖٕٕ؛ ا اودب ّ
تفاَت اادلاذب اادةزيز" .اٖتسةق ادب اادابلـ ازلم  ،ا(طٔ ،اقَتوت :ادار اادلاب اادةيمة  ،إٕٗٔىػ) ،ا٘:ا
 .ٜٔٓا
(ٕ)اينظآ:اإقآاىة ازلم ااجلآعي،ا"عةج اديوـاادسآنف".ا(طٔ،ادعشق:اداراادسي ،إٕٗٔىػٕٓٓٔ-ـ):ا .ٕٗٙا

- ٕٓٚ -

ال في ِ
ِ
الح البَ ِ
ورةِ ُم َح َّمد ،د .محمود علي عثمان عثمان
الواقِ ِع
ص ِ
َ
الدعوي وأَثَ ُرهُ في إِ ْ
ّ
ض ْوء ُس َ
ف ْقوُ َ

ادلامى ،اأو اكمذدو ايف اأعآ اعن ااألعور ،اأعذ اتآى اأفا
أقذدي:ا"ادي اأف اكثآة ااألمسذء ات ؿ اديى اشآؼ ا َّ
كثآة اأمسذء ااألتس اددت اديى اكمذؿ اقوتو ،اوكثآة اأمسذء اادسةذع اددت اديى اكمذؿ اش تو اوصةوقاو،ا
وكثآة اأمسذءااد اىة اددتاديى اش ةايلذياهذ،اوكذد اكثآةاأمسذءااهللاتةذىلاددتاديىاكمذؿاجبلؿا
دظماو ،اوكثآة اأمسذء اادنيب اصيى ااهلل اديةو اوتسي اددت اديى اديو ارتباو ،اومسو ادرجاو ،اوكذد اكثآةا
أمسذءاادسآنفاددتاديىاشآَو،اوَضةياو"(ٔ) .ا
وق ادُآَتاتسورةازلم اقأمسذءاثبلث  :ا
سورة محمد:
ٔ-
وىوااتس ااداورةااداوقةفي،اوق ااشاهآتاهبذاااالتس ايفاادللذحف،اوكاباادافاَت،اوادان ،ا
وكبلـاقةضاادلحذق ،اَةنااقنادبذسارضيااهللادنهمذاقذؿ:ا"يزدتاتسورةازلم اقذدل ين "ا(ٕ) .ا
 وجو التسمية (العالقة بين اسم السورة ومضمونها):
مسّةتاقاورةازلم األفااتس اادآتسوؿازلم اصيىااهللاديةواوتسي اذُكآاصآاح ايفااآلي اادثذية ا
عناتسورةازلم ايفاقودواتةذىل :اﭐﱹﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒﱸ(ٖ)،اَبةّنتا
ىذهااآلي اتنػزي اادسآنفاديىازلم اصيىااهللاديةواوتسي (ٗ) .ا
يسوؿ ااقن ادذشور ارٛتو ااهلل :ا"مسةت اىذه ااداورة ايف اكاب اادان اتسورة ازلم  ،اوكذد ايفا
ادافذتسَت...اووجهواأهنذاذكآاَةهذااتس اادنيباصيىااهللاديةواوتسي ايفااآلي اادثذية اعنهذاَةآَتاقواقب ا
تسورة انؿ ادمآافااديت اَةهذ :اﱹﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫﱸ(٘)"(،)ٙاوعةٌتاذد ا

(ٔ)ازلم اقنايةسوباادفَتوزانقذدي،ا"قلذئآاذوياادامةةزايفادطذئفاادلاذباادةزيز" .اٖتسةقازلم اديياادنجذر،ا
ودب اادةية اادطحذوي،ا(طٖ،اادسذىآة:ااجمليسااألديىاديشؤوفااإلتسبلعة ،أٗٔٙىػا–،)ٜٜٔٙأ:ا.ٛٛ
(ٕ) اذكآهادب اادآٛتناقناأيباقلآااداةوطي،ايفا"اد راادلنثورايفاادافاَتاقذدلأثور" .اٖتسةقاعآكزاىجآاديبحوث،ا
(د .اط ،اعلآ :ادار اىجآ ،إٗٗٔىػٕٖٓٓ-ـ) ،ا :ٚا ،ٗ٘ٙاودزاه ادينحذس ،اينظآ :اأٛت اقن ازلم اقنا
إمسذدة اادنحذس،ا"ادنذتسخاوادلناوخ" .اٖتسةقاتسيةمذفاادبلح ،ا(طٔ ،اقَتوت:اعؤتسا اادآتسذد ،إٔٗٔىػ-
ٜٜٔٔـ):ا .ٕ٘ٛا
(ٖ)اتسورةازلم :إ .ا
(ٗ)اينظآ:ازلم ااألعُتاقنادب ااهللااألرعياادةيويااذلآري،ا"تفاَتاح ائقااداآوحاوادآػلذفايفاروايباديوـاادسآنف".ا
إشآاؼ اوعآاجة اىذش ازلم اديي اعه ي،ا(طٔ ،اقَتوت :ادار اطوؽ اادنجذةٕٔٗٔ،ىػٕٓٓٔ-ـ)،ا:ٕٚا
ٕٓٔ .ا
(٘)اتسورةانؿادمآاف:اٗٗٔ .ا
()ٙااقنادذشور،ا"اداحآيآاوادانويآ"،ا:ٕٙآ .ٙا
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أهنذاأوؿاتسورةايزدت،اوذُكآاَةهذااتس اادآتسوؿازلم اصيىااهللاديةواوتسي اصآػلذ .ا
ا(ٔ)
اعافآقذ،اأدظ ا
ةتاقوادلذاَةهذاعناأفااإلؽلذفأتذايزؿاديىازلم ّا
وقذؿاادلهذؽلي ارٛتوااهلل:ا"مسّ
ّ
عنااإلؽلذفأتذايزؿارلمودذاديىاتسذئآااأليبةذءاديةه اادابلـ،اوىواعناأدظ اعسذص اادسآنف"(ٕ) .ا
وادذي ايظهآاأف اىذا ااالتس اىو ااالتس ااداوقةفي اَسطاداورة ازلم  ،اوأعذ ااالمسذف ااآلخآافا
(ادساذؿ،اوادذيناكفآوا)اَهمذاامسذفاتوَةسةذفااجاهذديذف،اوشلذاي ّؿاديىاذد  :ا
اأكثآاادللذحفاادلطبود اعنهذاوادلخطوط (ٖ)اا ُكابتاقذتس اتسورةازلم  .اا َد َنوفااحمل ّ ثوفايفاعلنّفذهت اذلذهااداورةاقذتس اتسورةازلم ا(ٗ) .إ-سورة الذين كفروا :ا
وردتاىذهااداامة ايفاقةضاكاباادافاَت،اوكبلـاقةضاادلحذق ارضيااهللادنه ،اَةنا
دب ااهللاقناادزقَتارضيااهللادنهمذاقذؿ:ا"يزدتاقذدل ين اتسورةاادذيناكفآوا"(٘)،اودنااقنادمآارضيا
(ٔ) اادلهذؽلي :اأقو ااحلان اديي ادبلء ااد ين اقن اأٛت اقن اديي اادلهذئمي ااذلن ي ااحلنفي اادلةآوؼ اقذدلخ وـ ،اعنا
ادنوائتاكضواقطاأو اكثواقت ،اوادنوائتاقوـايفاقبلدااد كناقذذلن ،اوىواعناأدبلـااذلن اقذحثاعفاآ،اوعنا
ديمذءااألحنذؼااألجبلءاوكذفاعنااكبذراادلوَة ايفادلآهاحىتاكابايفاديبذج اتفاَتهاأيواتيسىادنااخلضآا
ادةي اوتةي اوأخذادنواوذد اجذئزادن اادلوَة اوىواعسذـاخذصاكمذاقة ادنه .اودواعلنفذتادآقة اعنهذا
(تبلَتاادآٛتناوتةاَتاادلنذف)او(شآحايلوصاديسويوي)او(أدد ااداوحة )،اتويفاتسن اٖ٘ٛىػ،اينظآاتآٚتاوايف:ا
ص يقاحاناخذف،ا"اأّت اادةيوـ"،اٖ:إٜٓٔ؛اوخَتااد يناادزركيي،ا"األدبلـ".ا(ط،ٙاقَتوت:اداراادةي ا
ديمبليُت ،اٜٗٔٛـ) ،اٗ :إ٘ٚ-ٕ٘ٙ؛ اوإمسذدة اقذشذ اادبغ ادي ،ا"ى ي اادةذرَُت اأمسذء اادلؤدفُت اونثذرا
ادللنفُت".ا(د.اط،اقَتوت:اداراإحةذءاادًتاثاادةآيب،اٜ٘٘ٔـ)،أ:آٖ.ٚا ا
تفاَتاادسآنفاادلامىاتبلَتاادآٛتناوتةاَتاادلنّذف".ا(طٕ،اادسذىآة :ادذملا
(ٕ) اديياقناأٛت اقناإقآاىة اادلهذؽلي،ا"
ّ
ادلابٖٔٗٓ،ىػ،أٖٜٛـ)،إ:ا .ٕٚٙا
(ٖ)اينظآاديىاتسبة اادلثذؿ:اادللذحفاادلخطوط أتلاب ااحلآـاادلليااديتاٖتم ااألرقذـااآلتة :ا:ٖٗٙأ،أ:ٖٚا
اثاادةمذية ااديتاٖتم ااألرقذـإٚدذـٕٚ/أاخذصٔٚ،دذـ:ا
،ٜٔٓاوادللذحفاادلخطوط أتلاب اوزارةاادًت ُ
ٔٚأاخذصإٖ،دذـ:اٖٕأاخذص،إٛادذـ:إٛأاخذص.ااتساف تايفاذد اعنارتسذد اعذجااَت:ادب ااهللا
قناتسذملاااااقناٛت ااذلنذئي،ا"أمسذءا=اداوراادسآنية :اٚتعاودراتس اوٖتية ".اإشآاؼازيذدااد غذعُت،ا(األردف:اا
كية ااد راتسذتاادفسهة اوادسذيوية ،اجذعة انؿاادبةت،إٕٓٓـ):اٗ .ٔٙا
(ٗ)اينظآاعثبل:ازلم اقناإمسذدة اادبخذري،ا"صحةحاادبخذري،ااجلذععاادلحةح"،اكاذباادافاَت،اقذباتفاَتا
تسورةازلم .ا(طٔ،ادعشق-قَتوت:ادارااقناكثَتٕٖٔٗ،ىػٕٕٓٓـ):ا.ٕٜٔٔ
(٘)اأوردهااداةوطيايفا"اد راادلنثور"،ا:ٚا،ٗ٘ٙاودزاهاالقناعآدويو،اوأوردااداةوطيايفااإلتسذفارواي اديياقناأيبا
طيح اقودو:ا"يزدتاقذدل ين اتسورةاادذيناكفآوا"،ايسوؿااداةوطي:ا"وقذؿاأقوادبة :اح ثنذادب ااهللاقناصذحل،ادنا =
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اهللادنهمذاأفاادنيباصيىااهللاديةواوتسي اكذفايسآأاهب ايفاادلغآب:
ﱆﱸ(ٔ).
َذدذيايظهآاأفاىذهااداامة اعناكبلـااقناادزقَتاواقنادمآارضيااهللادنهمذ،اكمذاأطيقا
ادبسذدياديةهذاىذاااالتس ايفايظ ااد رر(ٕ) .ا
وجو التسمية:
(ٖ)
مسةتااداورةاهبذاااالتس اعناقذباتامة ااداورةأتطيعااآلي ااألوىلاَةهذ  .ا
ٖ-سورة القتال:
وق ادُآَتاهبذاااالتس ايفاكبلـاقةضاادلحذق ارضيااهللادنه ،اَس ارويادنااقنادبذسا
ﱹﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ

= عةذوي اقناصذحل،ادناديياقناأيباطيح اقذؿ:ايزدتاقذدل ين اتسورةاادذيناكفآوا".ااداةوطي،ا"اإلتسذفايفاديوـا
ادسآنف" ،أ:اٖٗ؛اادسذتس اقناتسبلـاأقوادبة ،ا"َضذئ اادسآنفاوعةذدلواونداقو".اٖتسةقاأٛت ااخلةّذطي،ا(د.اط،ا
ادلغآب:اعطبة اَضذد ،ا٘ٔٗٔىػٜٜٔ٘-ـ)،إ:إٓٓ؛اقذؿااحلذَظااقناكثَت،اقة اأفادزاهادو:ا"اىذااإتسنذدا
صحةحادنااقناأيباطيح ،اعشهور،اوىواأح اأصحذبااقنادبذسارضيااهللادنهمذاادذيناروواادنواادافاَت".ا
إمسذدة اقنادمآاقناكثَت،ا"َضذئ اادسآنف".ا(طٔ،اادسذىآة:اعلاب ااقناتةمة ،أٗٔٙىػ):ا .ٖٜا
(ٔ)ارواهاتسيةمذفاقناأٛت اادطرباين،ايفا"ادلةج اادلبَت".اٖتسةقاٛت ياادايفي،ا(طٔ،اادسذىآة:اعلاب ااقناتةمة ،ا
٘ٔٗٔىػٜٜٔٗ-ـ) ،اح يث ارق ا(ٓ :ٕٔ،)ٖٖٔٛإ ،ٖٚاو"ادلةج ااألوتسط" .اٖتسةق ازلمود اادطحذف،ا
(طٔ ،اادآيذض :اعلاب اادلةذرؼ ،أٗٓٙىػٜٔٛٙ-ـ) ،ا=ح يث ارق ا(ٔ ،)ٕٔٙإ :ا ،ٖٜٔاورق ا
(ٖ ،)ٔٚٙإ:أٗٗ،او"ادلةج اادلغَت" .اٖتسةقازلم اتسيةمذفامسذرة،ا(طٔ ،اقَتوت :اداراإحةذءاادًتاثا
ادةآيب ،إٜٜٔـ) ،اح يث ارق ا( :)ٔٔٚآ ،ٙاوقذؿ اديي اقن اأيباقلآ ااذلةثمي ،ايف ا"رلمع اادزوائ اوعنبعا
ادفوائ " .اقاحآيآااحلذَظُتااجليةيُت:اادةآاقي،اواقناحجآ:ا"رواهاادطرباينايفاادثبلث اورجذدوارجذؿاادلحةح"،ا
(د.اط،اادسذىآة ،اقَتوت:اداراادآيذفاديًتاث-داراادلاذباادةآيب،أٗٓٚىػٜٔٛٚ-ـ)،إ:أٔٚ؛ اوأخآجوا
زلم اقناحبذفاقناأٛت اقناحبذف،ا"صحةحااقناحبذفاقًتتةبااقناقيبذف"،ايفاقذباصف اادلبلةاذكآاادبةذفا
قأفاادسآاءةايفاصبلةاادلغآبادةساقشيءازللوراالإتوزاادزيذدةاديةو،اقآق اٖ٘.ٔٛاٖتسةقاشةةبااألريؤوط،ا
(طٕ،اقَتوت:اعؤتسا اادآتسذد ،اٗٔٗٔىػٜٜٖٔ-ـ)،ا٘:اٖٗٔ.ا ا
(ٕ)اينظآ:اقآىذفااد يناإقآاىة اقنادمآاادبسذدي،ا"يظ ااد ررايفاتنذتسبااآليذتاواداور" .ا(طٕ ،اادسذىآة :ادارا
ادلاذبااإلتسبلعي،أٖٗٔىػٜٜٕٔ-ـ)،ا:ٔٛاٜٗٔ؛ اوادبسذدي ،ا"علذد اادنظآادئلشآاؼاديىاعسذص ا
اداور".اٖتسةقادب اادامةعاحانُت،ا(طٔ،اادآيذض:اعلاب اادلةذرؼ،أٗٓٛىػ–ٜٔٛٚـ)،إ:ا٘.ٗٛ
(ٖ) اينظآ :ازلم اقن ادب اادآٛتن اادشذيع ،ا"أمسذء اتسور اادسآنف اادلآًن" .ا(طٔ ،اادآيذض :ادار اكنوز اإشبةيةذ،ا
ٕٖٗٔىػٕٓٔٔ-ـ):إٗٔ؛اوينظآ:اعنَتةازلم ايذصآااد وتسآي،ا"أمسذءاتسوراادسآنفاوَضذئيهذ".اتس ًناَه ا
قنادب اادآٛتناادآوعي،ا(طٔ،ااد عذـ:ادارااقنااجلوزي،إٔٗٙىػ):ا .ٖٛٛا
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اعنا
رضيااهللادنواقودو:ا"أيزدتاتسورةاادساذؿاقذدل ين "(ٔ)،اكمذادآَتاودُن ِويتاهبذاااالتس ايفاادة ي ا
كاباادافاَت(ٕ)اوكاباديوـاادسآنف(ٖ) .ا
وجو التسمية:
مسةتاهبذاااالتس ادورودادفظاادساذؿاَةهذ،اكمذاذكآتاَةهذاعشآودة اادساذؿاوأحلذعو(ٗ)،
وذد ايف اقودو اتةذىل :ﱹﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆﱇ ﱈ ﱉﱊ ﱋﱌ ﱍ

ﱎ ﱏ ﱐﱑﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘﱙﱚﱛﱸ(٘) .ا
قذؿاادلهذؽليارٛتوااهلل:ا"وتامىاتسورةاادساذؿاد الداهذاديىاارتفذعاحآع ايفوساادلفذراادلذية ا
عناقاذذل ،اوعذايًتتباديىاادساذؿاوكثآةاَوائ ه"( .)ٙا
يسوؿ ااقنادذشور ارٛتو ااهلل :ا"قودو اتةذىل :ﭐ ﭐ ﭐﱹﱁ ﱂﱃ ﱄ ﱅﱸ اإىل اقودو :ﱹﭐ
ﱌ ﱍ ﱎﱸ إ ّافاادلةٍتاهبذاىذهااداورةاَالوفاتامةاهذاتسورةاادساذؿاتامة اقآنية "(.)ٚ
صي اأمسذءااداورةاادثبلث اععاقةضهذ :ا
(ٔ) اذكآه ااداةوطي ايف ااد ر اادلنثور ا(،)ٗ٘ٙ/ٚاودزاه االقن اادضآيس ،احةث اأخآجو ااقن اادضآيس ،ايف اَضذئ ا
اوعذايزؿاقذدل ين )اح يثارق ا(،)ٔٚازلم اقناأيوباقناادضآيسا
ا
ادسآنف،اقذبا(َةمذايزؿاعناادسآنفأتل
ادبجيي،ا"َضذئ اادسآنف".اٖتسةقاغزوةاق يآ،ا(طٔ،ادعشق:اداراادفلآ،أٗٓٛىػٜٔٛٚ-ـ):اٖٖ .ا
(ٕ) اينظآ اعثبلً :اادسآطيب ،ا"اجلذععاألحلذـ اادسآنف" ،ا :ٔٙاٖٕٕ؛ اواداةوطي ،ا"اد ر اادلنثور" ،ا :ٚاٗ٘ٙ؛ ااوزلم ا
األعُتاقنازلم اادلخاذراادشنسةطي،ا"أضواءاادبةذفايفاإيضذحاادسآنفاقذدسآنف".ا(طٔ،اادسذىآة:اعلاب ااقناتةمة ،ا
ٔٗٓٛىػٜٔٛٛ-ـ)،ا:ٚاٖٕٗ؛ااوجذرااهللازلموداقنادمآاادزسلشآي،ا"ادلشذؼادناحسذئقاغواعضاادانػزي ا
ودةوفااألقذوي ايفاوجوهااداأوي ".ا(طٖ ،اقَتوت :اداراادلاذباادةآيب،أٗٓٚىػ)،اٗ:اٖٗٔ؛ ااودب ااهلل اقنا
أٛت اقنازلموداادنافي،ا"ع ارؾاادانػزي اوحسذئقااداأوي " .ا(طٔ،اقَتوت:اداراادلي اادطةب،اطٜٔٗٔىػ-
ٜٜٔٛـ)،اٗ:أٙٛ؛ااوزلم اقناديياقنازلم اادشوكذين،ا"َاحاادس يآااجلذععاقُتاٍَتاادآواي اواد راي اعنادي ا
ادافاَت".اراجةوايوتسفاادغُوش،ا(طٗ،اقَتوت:اداراادلةآَ ،إٔٗٛىػٕٓٓٚ-ـ):آ٘٘،أ،ٖٔٚاوغَتىذ .ا
ااحلق ادب ا
(ٖ)اينظآاعثبلً:اديياقنازلم اقنادب اادلم ااداخذوي،ا"ٚتذؿاادسآاءاوكمذؿااإلقآاء" .اٖتسةقادب ّ
اد اًناادسذضي،ا(طٔ،اقَتوت:اعؤتسا اادلاباادثسذَة ،أٜٗٔىػٜٜٜٔ-ـ)،أ:آٗٔ .ا
(ٗ)اينظآ:ااقنادذشور،ا"اداحآيآاوادانويآ"،ا:ٕٙآ.ٙ
ا(٘)اتسورةازلم :إٓ.
تفاَتاادسآنفاادلامىاتبلَتاادآٛتناوتةاَتاادلنّذف"،إ:ا.ٕٚٙ
()ٙاادلهذؽلي،ا"
ّ
()ٚااقنادذشور،ا"اداحآيآاوادانويآ"،ا:ٕٙآ،ٙاوعذاذكآهااقنادذشوراعةٌتازلام اغَتاأيواغَتاصآيحايفاإرادةا
اداامة ،اينظآ:اادشذيع،ا"أمسذءاتسوراادسآنفاادلآًن":إٗٔ .ا
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أعذاصي اأمسذءااداورةاادثبلث اععاقةضهذاَالذداتلوفاظذىآةاجية ،اذد اأفازلم ااصيىااهللا
ديةواوتسي اىوارتسوؿااهلل،اأرتسيوااهللاتةذىلاإلقذع ادينوايفاخيسو،اَةجبااتبذدو،اوق اايسا ااخليقا
حةذؿاددوتواإىلاَآيسُت،اَآيقاادلؤعنُتاادذيااتبعااحلق،اوادفآيقااآلخآ اعناادلفذرااتبعاادبذط ،اوق ا
اوحآضه اديى اجهذد اادلفذر ،احىت ايناهواا
أوجب ااهلل اتةذىل اديى اادلؤعنُت احفظ احظَتة ااد ينّ ،
ويآجةواادناضبلذل اوإضبلذل اغَتى .ا ا
ثانيا :مناسبة السورة لما قبلها
يآتبطاأوؿاتسورةازلم اقآخآاتسورةااألحسذؼاارتبذطذاقويذ،اوىذاايظهآاعناوجهُت :ا
األول :اقاػَ ُْت اخاذـ اتسورة ااألحسذؼ ايف اقودو اتةذىل :ﱹﳖ ﳗﱸ(ٔ) ،اعع اق اي اتسورةا
زلم ايفاقودواتةذىل :ﱹﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈﱸ(ٕ) ا،اَهمذاكذآلي اادواح ة،ا
َلذف اىذا اادب ء اأشبو اقذداةآيف اوادوصف اادلذشف ادن اادسوـ اادفذتسسُت ،اَه اادذين اكفآوا :اأيا
تسًتوا اوغطواادالئ ااإلؽلذف اَضيوا اديى ادي  ،اوص وا ادن اتسبة ااديّو :اأي ااعانةوا اقأيفاه اوعنةواا
غَتى اَه ادآيسوفايفاادلفآ،اوادناةج :اأض ااديّواأدمذذل اوأقطيهذ .ا
الثاني:ادلذاخا اقذكآاىبلكه ايفاتسورةااألحسذؼايفاقودواتةذىل:ﭐﱹﳓ ﳔﱸ،ااَااحاتسورةا
زلم اقةذج اذد اادبلحق اذل ايف اديةذى  ،ايفاقودواتةذىل :ﭐﱹﭐ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ
(ٖ)
ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄﱸ  ،اقة ااقا اء ااداورة اقسودو :ﱹﱁ
ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈﱸ ( .)4ا
َذداورتذف ،اأشبو اقاورة اواح ة ،ايف إتذوب انيذهتذ اواداحذـ اعةذيةهذ ،اَيو اأتسسطت اادبامي ا
قةنهمذ،ادلذفاادلبلـاعالبلااتلذالاواح ا،اكذآلي اادواح ة،انخذااقةضواقةنقاقةض (٘).
(ٔ)اتسورةااألحسذؼ:اٖ٘ .ا
(ٕ)اتسورةازلم .ٔ:
(ٖ)اتسورةازلم :اٗ.
(ٗ)اتسورةازلم .ٔ:
(٘) اينظآ :ادب اادلآًن ااخلطةب ،ا"ادافاَت اادسآنين اديسآنف" .ا(طٔ ،اادسذىآة :ادار اادفلآ اادةآيبٖٜٔٓ،ىػ-
ٜٓٔٚـ)،أٖ:آٖٖ؛ اوىب اقناعلطفى اادزحةيي،ا"ادافاَتاادلنَتايفاادةسة ةاوادشآية اوادلنهج" .ا(طٕ،ا
دعشق:اداراادفلآاادلةذصآ،أٗٔٛىػ)،ا:ٕٙا٘ٚ؛اوادبسذدي،ا"يظ ااد ررايفاتنذتسبااآليذتاواداور"،ا:ٚا
ٔٗٛ؛ ااوجبلؿااد ينادب اادآٛتناقناأيباقلآااداةوطي،ا"أتسآاراتآتةباادسآنف" .اٖتسةقادب اادسذدرادطذ،ا
وعآزوؽاإقآاىة ،ا(د.اط،اادسذىآة:اداراادفضةي ،إٕٓٓـ):أٖٔ .ا
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ثالثا :مقصد السورة
ؽل لن اتةآيف اعسل ااداورة اقأيو اى ؼ اوعغزى ااداورة اادذي اتآجع اإدةو اعةذين ااداورةا
وعضموهنذ(ٔ).ا ا
َمسل اتسورةازلم اكمذايسوؿاادبسذديارٛتوااهلل:ا"وعسل ىذااداس ّ ـاإىلاادلؤعنُتايفاحفظا
اادلغذر ،اأو ايبطيوا اضبلذل  ،اكمذ اأض ااهللا
حظَتة ااد ين ،اقإداع ااجلهذد اديلفذر ،احىت اييزعوى ّ
أدم ذذل ،اوادازاـاىذاااخليقاادشآيفاإىلاأفاتضعااحلآباأوزارىذ،اقإتسبلـاأى ااألرضاكيه ،اقنزوؿا
دةاىاديةواادابلـ"(ٕ).اا ا
وك اتسورةاايفآدتاقأتسيوباوطآيس ايفااد الد اديىاىذااادلسل ،اوق اذكآاادةيمذءاادلهاموفا
قذحل يثادناعسذص ااداورا-كذدبسذدياواإلعذـاادشذطيباواقنادذشورارٛته ااهللا-د ةاأتسذدةبا
وطآؽ ادبةذف اعسل ااداورة ،اودذا اتسنااةآض اأى اىذه ااألتسذدةب ،اويسوـ اقاطبةسهذ اديى اتسورةا
زلم  )ٖ(:ا
ٔ-معرفة فضائل سورة محمد:
يسوؿاادبسذدي:ا"وديىاق راادلسلوداعناك ّ اتسورة،اتلوفادظماهذ،اويةآؼاذد اشلذاوردايفا
َضذئيهذاويؤخذاذد اعناأمسذؤىذ،اوي ّؿاديىاَضيهذااكثآهتذ"(ٗ) .ا
وملاأقفاديىاح يثاصحةحايفاَضيهذ،اوديةواَبلاياةفنذاىذاااألتسيوبَ-ضذئ ااداورة-
يفاادلشفادناعسل ىذ .ا
ٕ-التدبّر في اسم سورة محمد:
اتسورةاع ًَتِج ادناعسلودىذ؛األفااتس اك ا
يسوؿاادبسذديارٛتوااهلل:ا"...اوىلذاااتس اك
ُ
(٘)
اقةنواوقُتاعامذه،ادنوايوااد ّاؿاقذإلٚتذؿاديىاتفلة اعذاَةو"  .ا
شيءاتيحظاادلنذتسب
ّ
(ٔ) اينظآ :ادب ااحملان اقن ازقن اادلطَتي ،ا"دي اعسذص ااداور اوأثآه ايف ات قّآ اادسآنف اادلآًن" .ا(د .اط ،اجذعة ا
ادلويت،اد.ات):ا.ٛ
(ٕ)اادبسذدي،ا"علذد اادنظآادئلشآاؼاديىاعسذص ااداور"،إ:ا.ٗٛٚ-ٗٛٙ
(ٖ)ااتساف تايفاعوضوعاأتسذدةباوطآؽاادلشفادناعسل ااداورةاعنادراتس اديبذحث :اتوَةقاقناديياعآادا
زقذدي ،ا"أَذيُتاادااورةاادسآنية ايفااد الد اديىاعسل ىذ،ادراتس اتطبةسة اديىاتسورةاعآًن" .ارلي ات قّآ اٖ،ا
(ٖٜٔٗىػٕٓٔٚ-ـ):أٗٔ .ٕٖٕ-ا
(ٗ)اادبسذدي،ا"علذد اادنظآادئلشآاؼاديىاعسذص ااداور"،أ:إٓٔ.
(٘)اادبسذدي،ا"علذد اادنظآادئلشآاؼاديىاعسذص ااداور"،أ:ا.ٕٜٓ

- ٕٖٔ -

ال في ِ
ِ
الح البَ ِ
ورةِ ُم َح َّمد ،د .محمود علي عثمان عثمان
الواقِ ِع
ص ِ
َ
الدعوي وأَثَ ُرهُ في إِ ْ
ّ
ض ْوء ُس َ
ف ْقوُ َ

َذدلاأع ايفاأمسذءااداورةاادثبلث :ا(زلم ،اوادذيناكفآوا،اوادساذؿ)ايظهآادواقلورةاجية ،اأفا
عسل ىذاىواتوجةواادلؤعنُتاحلفظاحظَتةااد يناقوجوبااتبذعاادنيبازلم اصيىااهللاديةواوتسي ،ا
وّتهذداادلفذر .ا
يسوؿاادبسذديارٛتوااهللايفادالد اأمسذءاتسورةازلم اديىاعسل ىذ:ا"وديىاذد -أياديىا
ا)؛األفاعناادلةيوـاأفاعناص ّ ؾادناتسبةي اقذتَػ ْياَواوأي اإفاملا
دؿ اامسهذا(ادذيناكفآو
عسل ىذّ -
َ
تسذتيواكنتاعثيو،اوامسهذازلم اواضحايفاذد ؛األفااجلهذداكذفاخيسواصيىااهللاديةواوتسي ،اإىلاأفا
اءااهلل،ا
ا
اذـ...اوعىتاكذفاكفادناأد
توَّذهااهللاتةذىل،اوىواييباادليحم ؛األيواالايلوفاٛت َ
ّ
،اوٍبَّايوعُ
(ٔ)
كذفاذـ،اوأوضحاأمسذئهذايفاىذااادلسل ا(ادساذؿ)اَإفاعناادلةيوـاأيواألى اادضبلؿ" .ا ا
ّ
ٖ-التدبّر في أوائل سورة محمد وأواخرىا:
يسوؿاأقواحةذفارٛتوااهلل:ا"وق اتابةت اأوائ ااداور اادلطود اَوج هتذ اينذتسبهذ اأواخآىذ ،اْتةثا
الايلذداينخآـاعنهذاشيء"(ٕ) .ا
َذدلاأع ايف اأوائ اتسورة ازلم ايظهآ ادو اقأهنذ اتاح ث ادن اعوضوع ااجلهذد ايف اتسبة ااهلل،ا
ضاوٖتثاادلؤعنُتاديىاقاذؿاادلفذر،اوخامتا
األتسآى،اَهياٖتآ
وأحلذعواالاتسةمذاأحلذـاادغنذئ او
ّ
ّ
اداورةأتذايانذتسباععاعوضوعاأوائ ااداورةاوىوااجلهذدايفاتسبة ااهلل،اَ دت اادلؤعنُت اإىل اد ـا
ايفاحذؿاقوهت ؛اٖتسةسذادةزهت اوكآاعاه ،اوح ّذرتا
ادضةفاوادوىناأعذـاادلفذر،اوٕتنّباادليحاعةه
ّ
عناادآكوفاإىلااد يةذ،اواصف ًااحذذلذاقذديةباواديهو،اودداه اإىلاعواصي ااجلهذدايفاتسبة ااديَّواقذدنفسا
وادلذؿ(ٖ)،اوىلذااياواءـاأوائ اتسورةازلم اوأواخآىذايفااد الد اديىاعسل ىذ .ا
ٗ-النظرة إلى النظام المجموعي والسياق العام لسورة محمد:
يسوؿااإلعذـاادشذطيبارٛتوااهللاعبةّنذاطآيس اادلشفادناعسل ااداورة:ا"َذدابذر اجه اادنظ ا
عثبلايفااداورةاالاتا اقواَذئ ةاإالاقة ااتساةفذءاٚتةةهذاقذدنظآ؛اَذالقالذراديىاقةضهذاَةواغَتاعفة ا
ًا
غذي اادلسلود،اكمذاأفااالقالذراديىاقةضااآلي ايفااتسافذدةاحل اعذاالايفة اإالاقة اكمذؿاادنظآا

(ٔ)اادبسذدي،ا"علذد اادنظآادئلشآاؼاديىاعسذص ااداور"،إ:ا.ٗٛٚ
(ٕ)اأقواحةذفااألي داي،ا"تفاَتاادبحآااحملةط"،إ:ا٘٘.ٚ
(ٖ) اينظآ :اادزحةيي،ا"ادافاَت اادلنَت ايف اادةسة ة اوادشآية اوادلنهج" :ٕٙ ،اٚٙ؛ اجةفآ اشآؼ ااد ين،ا"ادلوتسود ا
ادسآنية اخلذئصااداور".اٖتسةقادب اادةزيزااداوغلزي،ا(طٔ،اقَتوت:ادارااداسآيباقُتاادلذاىبااإلتسبلعة ،ا
ٕٓٗٔىػ)،ا:ٛاٖ .ٔٚا
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يفاٚتةةهذ"(ٔ) .ا
٘-التدبّر في الفرائد القرآنية الواردة في سورة محمد:
ادفآي ة اادسآنية  :اىي ااديفظ ااديت اذُكآت اعآة اواح ة ايف اادسآنف اادلآًن ،اومل ايالآر اجذرىذا
اديغوياديىاأياصورةاعناصورىذاوىةئاهذاوصةغاهذااديفظة ا(ٕ).ا ا
وردتايفاتسورةازلم اأدفذظاَآي ة،اؽللناتساةمهذاإىلاقامُتاعناحةثاادلسذـاادذياتسةستا
عناأجيو،اَذدلسذـااألوؿ:ايفاتسةذؽااحل يثادناادلؤعنُتاوعذاأد ّ ااهللاتةذىلاذل ايفااجلن ،اوىياأدفذظا
(ءاتسن،ادا )،اوادلسذـااآلخآ:ايفاتسةذؽااحل يثادناادلفذراوادلنذَسُت،اواذلجوـاديةه اوهت ي ى ،ا
وىياأدفذظا(أقفذذلذ،اَاةاذ،اأضغذهن ،اأعةذءى ،احلن)،اَإذاايظآيذاإىلاىذهاادفآائ اصل ادل اواح ةا
عنهذاتسةذقهذااخلذصاادذياوردتاَةو،اْتةثاتااقاىذهاادفآي ةااتاذقذاكذعبلاععاادلةٌتاادلآاداعنهذايفا
تسةذقهذااخلذص،اوالايغٍتاغَتىذادناأداءاادلةٌتاادلآاداق ق ،اكمذاتااقاىذهاادفآي ةاععاادلةٌتاادةذـا
دياورة،اَذداةذؽاوادغآضاادةذـادياورةاىواادذيااقاضىاواتسا دىااتساةمذؿاىذهاادفآي ةادوفاغَتىذا
عنااألدفذظ.اا ا
وىذهاادفآائ اتااقاععاأمسذءااداورة،اَذجملمود ااألوىلاتااقاععااتس ااداورةا(زلم )،اَمذا
أد ّ ااهللاتةذىلاديمؤعنُتاعنادا ،اوأهنذراعناعذءاغَتاءاتسناكذفاقذتبذده ادينيبازلم اصيىااهللا
اتااقاععاامسيا
ديةواوتسي ،اوىياأدفذظادطةف اكيطفااتس ااداورةا(زلم )،اكمذاأفااجملمود اادثذية
ْ
اداورة ااآلخآين ا(ادذين اكفآوا ،اادساذؿ) اَمذ اأد ّ ااهلل اذل اعن اادلذء ااحلمة اادذي ايسطّع اأعةذءى ،ا
ِ
ايزؿ ااهلل ،اوعةآَ اادنيبا
وإتةذس ااهلل اذل ااوكبّه  ،اوَ ْ
ض ِح ااهلل اديمنذَسُت اقإظهذر اأضغذهن اوُك ْآىه اعذ ّ
صيىااهللاديةواوتسي اذل ايفاحلناقوذل اوإعذداوادنااتساسذعاو،اك اذد اقابباكفآى اوص ّ ى ادنا
اوضآب ارقذهب ،اَهياأدفذظاقذتسة اقوي اريذي اش ي ةا
تسبة ااهلل،اادذياأوجباديىاادلؤعنُت اقاذ َذل
َ
اجلآس،اكذمسيااداورةا(ادذيناكفآوا،اادساذؿ).ا ا
ْ

(ٔ) اإقآاىة اقن اعوتسى اادشذطيب ،ا"ادلواَسذت" .اٖتسةق اعشهور اقن احان انؿ اتسيمذف ،ا(طٔ ،اادلميل اادةآقة ا
اداةودي :ادارااقنادفذف،أٗٔٚىػٜٜٔٚ-ـ)،اٗ:ا .ٕٙٛا
(ٕ) ادب ااهللادب اادغٍتاتسآحذف،ا"األتسآاراادببلغة ايفاادفآائ اادسآنية ".ا(طٔ،اادآيذض:اعآكزاادا قّآادبلتساشذراتا
ادًتقوي اواداةيةمة ،اٖٖٗٔىػٕٕٓٔ-ـ):أٖ.
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املاحح الجلنٌُُ :ةّ محَّد دةاُْ تأصَلَْ
تمهيد :أنواع اإلصالح من جهة القائم بو
ايفااداورةاتبُتاأفااإلصبلحاادوارداَةهذاينسا اإىلايودُتاعناجه اادسذئ اقو :ا
قذداأع
ّ
اإللهي (صالح البال)
أوال :اإلصالح
ّ
وىواادذياتل ّف اقواادلوىلاتسبحذيواوتةذىل،اوىواخَتاصورااإلصبلح؛اذد اأفاادلليِحاىوا
،اويسوـاادوجذجه اوَاذدى ،اَناذئجوا
ادذياخيقاادلوفاوعذاَةو،اوىواأدرىاتسبحذيوأتذايليحه
ّ
ديى اذد اعضموي  ،اوق اأصيح اتسبحذيو اادوجود اتشآيةذ اوتلوينذ ،اوىو اتسبحذيو اادذي ااقا أا
ااإلذلي ايآتبط ايفا
اإلصبلح ،اَسذؿ :ﭐ ﭐﱹﲣﲤ ﲥﲦﲧﲨﱸ األدآاؼ :ا ،٘ٙاواإلصبلح
ّ
ااإلذلي ادؤلرض اودئلياذف ،اوق اتل ّف اتسبحذيو اوتةذىل ايف اتسورةا
ادسآنف اادلآًن اقلورتُت ،ااإلصبلح
ّ
(ٔ)
زلم اقلورةاإصبلحااإلياذفاعناخبلؿاإصبلحاقذؿاادلؤعنُت ،احةثاورداإصبلحاادبذؿايفاتسورةا
زلم ايفاعوضةُت:ااألوؿ :ﭧﭐﭨ ﭐ ﭐﱹﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ
ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚﱛﱸﭐ ﭐزلم :إ،اواآلخآ :ﭧ ﭐﭨﭐﱹﲛ ﲜ ﲝﱸ زلم :ا٘،ا
ااحلق اتبذرؾ اوتةذىل اذكآ اإصبلح اقذؿ اادلؤعنُت ايف اق اي ااداورة ،اوىي اادثمآة ااديتا
وقذداأع اصل اأف ّ
يطيبهذ اك اعؤعن ايف اك ازعذف ،اَهي اأشبو اقذدلنز اادلفسود؛ اوعذ اذد اإال اداحفةز اعلّاو اواتساثذرةا
يشذطو؛ادةةم أتذارمساوااداورةادواعناعنهذجايامثّيوادةل اإىلاصبلحاادبذؿ .ا
اإللهي:
التخطيط لإلصالح
ّ
وىيااخلط ااديتااتبةاهذاتسورةازلم اداحسةقاٙتآةاصبلحاقذؿاادلؤعنُتاواديتاياةىاديحلوؿا
اقضآورةاادسةذـاقإصبلحاقشآي اقلذَ ا
ديةهذاك اعؤعنايفاك ازعذفاوعلذف،اوق ا٘تثّيتاىذهااخلط
ّ
(ٔ)اديىاأيواؽللناادسوؿاقأفاتسورةازلم اتل ّفيتاأيضذاقإصبلحااهللااألرض،اذد اأفاإصبلحااهللااألرضاديىا
عةنةُتاكمذاذكآاادلفاآوف،اإعذاإصبلحااهللااألرضاديىاادابذراحذج ااخليقاادلذدي اقأفاأصيحااهللاخيس ا
األرضاديىاادوجواادلواَقاوادلطذققادلنذَعااخليقاوعلذحله ،اَخيقااهللاادلنذَعاادلذدي اوى ىاخيسواالتساغبلذلذا
االيافذعاهبذاإذاتسخآىذاذل اتسبحذيو،اأواديىاادابذراحذج ااخليقاادلةنوي ادبلطمئنذفاادنفاياوراح اادبذؿا
و
ّ
ايوديا
،اَجمعاإصبلح
واألعذف،اوذد اقبةث اادآتس اووضوحاشآية ازلم اصيىااهلل اديةواوتسي
َ
ُ
ااهللااألرض ْ
اإلصبلح ،ااإلصبلح اادلةنوي اادفطآي اادالويٍت ااإلرشذدي ادئلياذف اقبةث اادآتس اوددوة ااد دذة ،اواإلصبلحا
ادلذديادؤلرضآتيقاادلنذَعاادلذدي ،اَلبلحاادبذؿاىواعنايوعااإلصبلحاادلةنويادؤلرض،اادذيايؤدياحامذا
إىلااإلصبلحاادلذديادؤلرض،اينظآ:اَخآااد ينازلم اقنادمآاادآازي،ا"عفذتةحاادغةب".ا(طٔ،اقَتوت:ادارا
ادلاباادةيمة ،إٔٗٔىػٕٓٓٓ-ـ)،اٗٔ:أٓٛ؛اوادسآطيب،ا"ااجلذععاألحلذـاادسآنف"،ا:ٚا .ٕٕٚا
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،اوددوي،اوتسةأٌبااتساةةذبا
قوي،اوتسةذتسي
اجملذالتاوديىاٚتةعااألصة ة،اعناإصبلحادس ي،اوتآ
ّ
ّ
ذد ايفااد راتس ادن ااحل يثادنااإلصبلحاادبشآياقلذَ ارلذالتو،اَملذفاتفلة اذد اىنذؾ .ا
اإللهي الشامل:
مالمح منهج السورة في اإلصالح
ّ
اأصياواعنا
اإلذلي اادشذع  ،اَس ّ
أعذاادل نهجاادذيااتبةاواتسورةازلم ايفاتطبةقاخط ااإلصبلحا ّ
ادبشآياقلذَ ارلذالتو،احةثارمستااداورةاديمؤعنُتاادلنهذجاادذيا
خبلؿاقةذفاعنهجةذتااإلصبلحا
ّ
َأصيت ااداورةا
ينبغي اديةه اتسيوكو ادةليوا اإىل ااإلصبلح
ااإلذلي اادشذع اادلامثّ اقإصبلح اقذذل  ،ا ّ
ّ
عبلعحاعنهجااداورةايفااإلصبلحاادةس ي،اوادًتقوي،اواداةذتسي،اواد دوي،اوتسةأٌباعذاي ّؿ اديىا
ذد اعنااداطبةسذتاعنااداورةاادلآؽل ادن ااحل يثادنااإلصبلحاادبشآي اقلذَ ارلذالتو،اودن ا
صبلحاادبشآياقلذَ ارلذالتو .ا
ّا
قةذفاادلنهجةذتااديتاأصياهذاتسورةازلم ادئل
البشري
ثانيا :اإلصالح
ّ
جذءت اتسورة ازلم اظلوذجذ ادئلصبلح اادشذع  ،اذد اأف ازلم ا اصيى ااهلل اديةو اوتسي اىوا
قااإلصبلحااإلذلي،اوىواإصبلحاادبذؿ،اَبلاق ّ اعناإصبلحا
أظلوذجايفااإلصبلحاادشذع ،اوحىتاياح ّس
ّ
دويّ ،ا
قشآي ايسوـاقواادبشآايفاكذَ ارلذالتااإلصبلحاادةس ي اوادًتقوي اواالقالذدي اواداةذتسةّ ،اواد ا
ّ
وديىاٚتةعااألصة ةاادفآديّ اواداةذتسةّ اواد دويّ ،اوذد اعناقذباقوؿااهللاتةذىل :ﭐﱹﲜ ﲝ ﲞ ﲟ
ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥﱸ( .)1ا
البشري:
التخطيط لإلصالح
ّ
ادبشآي،اوق ا٘تثّيتايف :ااإلصبلحاادةس ي،ا
ّا
وىيااخلط ااديتااتبةاهذاتسورةازلم ادئلصبلحا
دوي .ا
وادًتقوي،او
اداةذتسي،اواد ّ
ّ
املطلب األً  :اإلصال ح العكدِ:
اأصياو ااداورة اعن اخبلؿ اقودو اتةذىل :ﭐﱹﭐﱊ
ّ

ق أت اتسورة ازلم اقذإلصبلح اادةس ي ،اوق
ﱋ ﱌ ﱍﱸ ﭐ ﭐ ﭐ(ٕ) ا  ،احةث اجةيو ااهلل اتسبحذيو ايف اعس ع اصور ااإلصبلح ،اَهواأصيهذا
وشآطهذ،اَبلارلذؿاألياإصبلحاقب ااإلصبلحاادةس ي،اَإذااٖتسقااإلصبلحاادةس ياَاةأٌباقة اها
ك اإصبلحاوتغةَت،اوعناصيحتادسة تواودسيواوأَلذرهاصيحتاأدمذدواأقواالاوأَةذال،اَبلاي ِ
فا ا
ُ
يف ااألرض ،اَإصبلح ااالداسذد اأص اإصبلح اادةم  ،اوق اذكآ ااقن ادذشور ارٛتو ااهلل اأ ّف اإصبلحا
(ٔ)اتسورةاادآد :أٔ.
(ٕ)اتسورةازلم :إ.
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ِ
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َ
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ض ْوء ُس َ
ف ْقوُ َ

االداسذداأى اعذااقا أاقوااإلتسبلـ،اوأكثآاعذاتةآضادو؛اوذد األفاإصبلحاادفلآةاىواعب أا اك ا
إصبلح...وأدظ اتسبب اإلصبلح ااخليق ،األيو ايزي ادن اادنفس ادذدة ااإلذدذف ادغَت اعذ اقذـ اديةوا
وأليواالايُآجىاصبلحا
ا
اد دة  ،اويطهآ اادسيب اعن ااألوىذـ اادنذشئ ادن ااإلشآاؾ اواد ىآي اوعذ اقةنهمذ،ا
دسوـاتيطختادسوذل اقذدةسذئ اادضذد ،اوخائتايفوتسه اقآثذراتي اادةسذئ اادلثَتة ...اوإذااصيحا
االداسذداأعلناصبلحاادبذقي؛األفاادلآءاإياذفاقآوحوااوجامو...اَإصبلحااالداسذداىواعفاذحاقذبا
اإلصبلحايفاادةذج ،اوادفبلحايفااآلج ا(ٔ) .ا
وصبلحاقذؿاادلؤعناجةيوااهللاعلذَأةادلناح ّسقااداوحة ،اَذداوحة اأص اصبلحاقذؿاادلؤعن،ا
اصبلح اقذؿا
ِ
ويلوفاذد اقةبودي ااهللاوح ه،اقذؿااقنادذشورارٛتوااهللايفاقةذفاأفااداوحة اأص ُ
ادلؤعن:ا"وإصبلحاادبذؿاغلمعاإصبلحااألعوراكيهذ؛ األفاتلآَذتااإلياذفاتأٌباديىاحابارأيو،ا
األوىذـااديتاتيبّساهبذاأى ا
ا
َذداوحة اأص اصبلحاقذؿاادلؤعن،اوعنواتنبةثاادسوىاادلسذوع ادؤلخطذءاو
ادشآؾ ،اوحلذىذ ادنه اادسآنف ايف اعواضع اكثَتة ،اوادلةٌت :اأقذـ اأيظذرى اودسوذل اَبل ايفلآوف اإالا
صذحلذ،اوالايا قآوفاإالايذجحذ"ا(ٕ) .ا
التخطيط لإلصالح العقدي:
أعذااخلط ااديتااتبةاهذااداورةادئلصبلحاادةس ياوايطيستاعنهذاَهياعناخبلؿ :ا
إصبلح اادفلآ ،اوذد اعن اخبلؿ ااذلجوـ ااألديب اادةنةف اديى اادلفذر اادذين اغطّوا اديىااإلؽلذفاادذياىو اعنادوادياادفطآةاوادةس اادلحةح،اَةطّيواادسوذل اوَطآهت اوملايةميوىذايفاعةآَ ا
احلق اواتّبذدو،اَلذفاتفلَتى اتسيبةذاأدىاهب اإىلااتبذعاادبذط ِ
ناٍبَّ اادلفآ،اأعذاادلؤعنوفاَآعنواا
اوع َ
ّ
ّ
،اوتوصيوااهبذاإىلاأفاعذاجذءاقوازلم اصيىااهللاديةواوتسي اىوا
اقا اءاألهن اأدميواادسوذل اوَطآهت
ّ
ِ
ناٍبَّااإلؽلذف،ايسوؿاتةذىلاواصفذا
احلق اعنارهب ،اَلذفاتفلَتى اإغلذقةذاأدىاهب
اإىلااتبذعااحلقاوع َ
ّ
حذؿاادلؤعنُتاوادلفذرإتذهااإلؽلذفاقذحلقاوادلفآاقو:اﱹﱝﱞﱟ ﱠﱡ ﱢ ﱣ ﱤﱥﱦ
ﱧ ﱨ ﱩﱪ ﱸا(ٖ) .ا
وأشذراتسبحذيواوتةذىلايفاعاأد اإصبلحاادفلآاوادةس اإىلاضآورةاادًتقيايف اقآاءةاادسآنفاعنا
اداذوؽاواداأثّآ،اادذياي َعاإىلاتغةَتاادفلآاوإصبلحو،اَسذؿا
رلآداشلذرتس اادابلوةاادةمية اإىلاادا قآاو ّ
ّ
(ٔ)اينظآ:ااقنادذشور،ا"اداحآيآاوادانويآ"،أ:ا،ٖٚاٖ:أ٘،ا:ٚا.ٔٔٚ،ٔٔٛ
(ٕ)ااقنادذشور،ا"اداحآيآاوادانويآ"،ا:ٕٙاٗ .ٙا
(ٖ)اتسورةازلم :اٖ.
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تةذىل:اﭐﱹﲀ ﲁﲂ ﲃ ﲄﲅﲆﱸ (،)1اَحثّه اديىات قّآاادسآنفاود ـاإقفذؿاادسيوبا
آاادسآنفاػلآؾاادفلآ،ا
دنات قآه،اَإقفذذلذاالايامحاق خوؿااإلؽلذفاإدةهذاوااليافذعاهب اي اادسآنف،اوت قّ
ّ
ويااجةشااإلؽلذفاوغل ّ ده،اويااثَتاكواعنااخلَتايفاادنفوس،اوػلمةهذاعناادضةفاوادفاذد،اوغل دا
إؽلذهنذ،اوىواتسبة ادة ـاياةذفاادسآنفا(ٕ).
ادطآؽاواألتسذدةباادًتقوي :اكذتساخ اـااداورةاأتسيوباادًتغةباوادًتىةبايفاتثبةتااداوحة ااعنااداويلادناتسبة ااهللاتةذىل،اكمذاتسةأٌباتفلة اذد  .ا
د ىاادلؤعنُتاوٖتذيآى
ّ
مالمح منهج السورة في اإلصالح العقدي:
اأصياوااداورةاكمذا
أعذاادلنهجاادذيااتبةاواتسورةازلم ايفاتطبةقاخط ااإلصبلحاادةس ي،اَس ّ
يأٌب :ا
مناسبة سورة محمد لما قبلها:إفاتسورةازلم اع ية ،أتةٌت اأهنذاتةذجلاقضذيذ اتشآيةة ،اكأحلذـاادساذؿاواألتسآى،اووصفا
ادلؤعنُتاوادلذَآيناوادلنذَسُت،اوجزاءاك اعنه ،اوععاذد اَس ااَااحتااداورةاقذحل يثادناادلفذرا
ادلؤعنُت،اوخامتاتسورةااألحسذؼاقذحل يثادناإىبلؾاادفذتسسُتادنااإلؽلذف،اوىواَاقااإلشآاؾ،ا
و
ُ
(ٔ)اتسورةازلم :إٗ.
ِ
ياد َجذئِبُوُ،اوىذاايةٍتاأفاتفاَتاادسآنفاادلآًناوت قّآهاؽللنا
(ٕ)اذد اأفاادسآنفاَال َ
اديَىا َكثْػَآةِ َّ
،اوَالاتَػْنػ َسض َ
اؼلْيَ ُق َ
اادآّد َ
أفاياج ّ دايفاك ادلآايفاضوءاعذاتل اإدةواك اأع اعناتس ـاوحضذرة ،اودذااجذءااداةبَتاقذجلمي اادفةية ا
اداأع اواداف ّلآ اود ـ اايسطذدو ،اَيوا
ادلضذرد اﭐﱹﲁﱸ ااد ادّ اديى إت ّ د اوح وث اواتسامآار اادا قّآ او ّ
ايسطعااإلياذفادنات قّآاادسآنفادَنَ ِاةَوُ،اودوااكاميتادجذئبواوإدجذزهاوقػُةِّنتايفازعناادنيباصيىااهللاديةوا
ِ
اوييح اديةوا
وتسي ادنُا َي اادسآنف؛ اذد اأ ّف اد ـ ااكامذؿ اعهم اقةذف ادجذئب اادسآنف اي دو ادس اادلؤعن ّ
الكاشذَهذ،اَ عذغااإلياذفايناىادائمذاادلهذـاادللامي ،اوياذ ّكآاادلهذـاوادواجبذتاغَتاادللامي ،اويشةآاقآغب ا
اوعيح ايف اإ٘تذعهذ ،اأعذ اادلفذر اَس ادطّيوا ادسوذل اوَطآهت اومل ايُةميوىذ ،اَي اتَػ ُة ايفوتسه اقيس ا
شية ّ
اااحلقاواتبةوااادبذط .ا ا
الكاشذؼادجذئباادسآنف،اودذااياو ّ
وىذااعذايُةآؼاقذتس اتأثَتازغلذرية ا()Zeigarnik effectاياب اديةذدل اقيوعذازغلذرية ( ،)Bluma Zeigarnikاديتا
عذغاياذكآادائمذاادلهذـاوادواجبذتاغَتاادللامي اواديتا٘تتاعسذطةاهذ،ا
وىواينصاديىاأفااد
قذعتاقذكاشذَو،ا
ّ
ً
ويشةآ اقآغب اعيح ايف اإكمذذلذ ،اويانذتسى اادللامي  .اينظآ :اعسذد اديى ااإليًتيت ،ااتسًتجةت اقاذريخا
ٖٜٔٗ/ٚ/ٕٙىػ اعن اعوقع= ا .https://goo.gl/dXU4E6ودياوتسع ايف اقةذف اتأثَت ازغلذرية اينظآ ادراتس :
Gilles O. Einstein, & Mark A. McDaniel, "Forgetting of Intentions in Demanding Situations
Is Rapid". Journal of Experimental Psychology: Applied 3, (2003): 148.
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ف ْقوُ َ

َسذؿاتةذىل:ﭐﱹﳓ ﳔﳕﳖ ﳗﱸ(ٔ)،اوقضة ااإلؽلذفاوادلفآاوادفاقاىياقضذيذادس ي ا،ا
كمذ اأ ّف اتسورة ااألحسذؼ اعلة اتةذجل اقضذيذ ادس ي  ،اوقذدآقط اقُت اذد اكيو ،اي رؾ اأف اذد اَةوا
اأفايلوفاعاجآدااعنا
إصبلحادس ياديمؤعن،اقأ ّف اادواجباديةوادن اتةذعيواععاادسضذيذااداشآيةة
ّ
َاقااإلشآاؾ؛احىتاالايلوفاععازعآةاادذيناكفآوا .ا
افتتاحية سورة محمد:ق أتااداورةاقبةذفاحسةس اوصفذتاادذيناكفآوااوحسةس اادذينانعنوا،اويفاقةذفاحسةس اذد ا
ٖتذيآاديمؤعنُتاعنااداةذع اععاادلفذراوعواالهت ،اووجوباقاذذل اقاذالادنةفذ؛األهن املاتنفةه اك ا
داهذاتسورةااألحسذؼ،اَثبتاداوى اوجحودى ،اكمذاأفايفا
وتسذئ ااد دوةاقذديتاىياأحاناواديتاتنذو
ّ
اتاوؿادوا
قةذفاحسةس اادلؤعنُتاوثواهب ،ادربةاودظ
ٌ
اديمؤعنُت،اويفاقةذفاىذااوىذااإصبلحادةسة َ
ةاع ْن ّ
يفاوااحلةذدادناطآيقااداوحة ،اوعواالةاادلفذر.ا ا
قبول العمل الصالح باإليمان:
ربطَت السورة َﭧﭐﭨﭐﱹ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ

ﱙ ﱚ ﱛﱸ(ٕ)،اَبلاٙتآةاوال اقةم ادةم اصذحلاعناغَتاإؽلذف،اق اعلَته
ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈﱸ(ٖ)،اَذآلي اادلآؽل اجةيتاا ِإلؽلَذ َف اقَػْة ً ِ
اايف اقبوؿاادةم اادلذحل،ا
يسوؿاادشةخازلم ااألعُتاادشنسةطي:ا"إ َّفاادْةم َاالاي ُلو ُفاص ِ
ذحلًذاإَِّالاقِثََبلثَِاأ ُُعوٍر:ا ْاأل ََّو ُؿا:اأَ ْفايَ ُلو َفا
َ
ََ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ل ِ
اديَْة ِواو َتسيَّ ا...ادث ِ
َّيب َ َّ َّ
ةمذا
ذاجذءَاقِواادنِ ُّ
ذايف َ
َّذين:اأَ ْفايَ ُلو َفاادْ َةذع ُ اسلُْي ً
ُعطَذق ًاسذاد َم َ
اد َميواديَّواَ َ
اصيىااديوُ َ َ َ
ِ
ذف اوادْة ِسة َ ةِ اا َّ ِ
ِ
ذس ِْ ِ
َتس ِ
ةح ِا؛ اِأل َّ
َف اادْ َة َم َاا
ُت ااديَِّاو...ادثَّذد ُ
ث:اأَ ْف ايَ ُلو َف اادْ َة َم ُ َاعْبنةِّ َ
قػَْةػنَوُ َاوقػَ ْ َ
ااإلؽلَ َ َ
دلح َ
ذاديَىاأ َ
ا(ٗ)
ف ِ
َك َّ ِ
ذس"  .ا
َتس ِا
،اوادْ َةسة َ َةا َك ْذأل َ
ذدا ْس َ
اعنااداجآداهللاتةذىل،اَبلايشآؾاقواشةئذ شآكذاظذىآاا
وىذااَةواإصبلحادس ياديمؤعن،اَبلاق ّ
ّ
(٘)
أواخفةذ،اوالايفة اَةبلاإالاويسل اوجوااهللاَةو ،ﭐﭧﭐﭨ ﭐﭐﱹﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩﱸﭐ .
وعنااإلصبلحاادةس يايفاقودواتةذىل :ﱹﭐﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩﱸ،اسلذطباه اقلف ا
اإلؽلذف،اوذد اأددىاالتساجذش ااإلؽلذفايفاقيوهب ،اواداأثَتايفايفوتسه ،اَاس يآااآلي اادلآؽل :ايذاعنا
ﱹﱁ ﱂ

(ٔ)اتسورةااألحسذؼ:اٖ٘ .ا
(ٕ)اتسورةازلم :إ .ا
(ٖ)اتسورةازلم :أ .ا
(ٗ)اادشنسةطي،ا"أضواءاادبةذفايفاإيضذحاادسآنفاقذدسآنف"،اٖ:ا .ٜٔٙا
(٘)اتسورةازلم :ا .ٚا

- ٕٕٓ -

مجلة الجامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية  -العدد ٘ - ٔٛالجزء الثاني

اتلفا اقلف ااإلؽلذف،اديةل ايلآةااهللايفايفوتسل ،اويفاٖتلة اشآيةاو،اإفاأردًبايلآااهللادل ،ا
وسلذطباه اقلف ااجلمع اإرشذد اذل اقأف ايلآة ادين ااهلل اتةذىل اىي اعاؤودة اٚتةع اادلؤعنُت اأَآاداا
وحلوعذتاوعؤتساذت،اَذدل اديىاثَػ ْغآ ِ
ةاع ْناثػُغَ ِآااإلتسبلـ .ا
َ
ّ
استخدام السورة أسلوب الترغيب:َود ااهللاادذينانعنوااإ ْفايلآوهاأ ْفاينلآى ،اويثبّتاأق اعه  ،ﭧﭐﭨﭐﱹﭐﲤ ﲥ ﲦ ﲧ
(ٔ)
اجآداهلل،اوتوحة هاتسبحذيو،اَمةة ااهللا
ادي
اءاذل
آ
،اويفاىذااإغ
ﲨ ﲩ ﲪ ﲫﲬﱸ
ّ
تةذىل اديمؤعنُت ،إتةيه اديى ايسُت اقنلآ ااهلل اد ينو اوألودةذئو ،اوحىت ايلوف ااإلصبلح اادةس يا
ديمؤعنُتاديىا٘تذعواوكمذدو،اَس اود ى اتسبحذيواقلبلحاقيوهب  ،اوثبذهتذ اديىااد ين اقة اادنلآ،ا
ذد اأفاتثبةتااألق اـاعًتتباديىاقوةاقيوهب ايفاعاواجه اادلفذر،اوالايلوفاذد اإالاحةنمذاتثبتا
ادسيوب اديى ااد ين ،اوىذه اىي اادغذي ااحلسةس اعن ااإلصبلح ،اوىي اادوصوؿ اإىل ااحلذد اادلااسةم ا
دذاادرب اقذدفة اادلضذرعاﱹﲫﱸ اد اؿاديىااتسامآارااداج د،ا
اداوي ،اواالتسامآاراديىاذد ،او ّ
َال ّف ااهللاذل ااالتسامآاراوادثبذتاديىاصبلحاقيوهب اودينه اإ ْفايلآواااهللاتةذىل.ا ا
وعناأتسذدةباادًتغةبايفااداورةاكذد :اإثبذتاوالي ااهللاديمؤعنُتاواخالذصه اهبذ،ايفاقودوا
تةذىل:اﭐﱹﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙﳚ ﳛ ﳜﱸ(ٕ)،اَمنااكذفااديّواعوالهاويذصآها
ِ
اوٕتآد اادسيب اهلل اتةذىل،ا
َهو احابو اتسبحذيو اوكذَةو ،اوَةو اادغنة ادن اغَته ،اويف اذد اعزي
اتةيق ِّ
وٗتلةصااهللاادلؤعنُتاقذدوالي ،احذَزاذل اديىاإصبلحادسة هت ادائمذ؛احىتاالاتُايباعنه اقة اعنّ ا
اهللاديةه اهبذ.
استخدام السورة أسلوب الترىيب:إ ّف ااالتسامآار ايف ااإلصبلح اادةس ي-وعذ ايابةو اعن اإصبلحذت اأخآى اتسةذتسةّ اواقالذدي ا
وأخبلقة ،اوغَتىذ،اتؤدياكيهذاإىلاإصبلحاادبذؿ-ق اجةيوااهللاتسبحذيواعشآوطذاقة ـااداويلادنا
دينو،اديىاتسبة اادًتىةباواداه ي اديمؤعنُت،اَسذؿاتةذىل :ﱹﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ
ﳋ ﳌ ﳍﱸ(ٖ) ٔتةٌتا"اأفايب ؿاىؤالءآتَتاعنه ،اأياقأع اخَتاعنه ،اواخلَتي ايفااإلؽلذف...ا
ويلوفاىذااهت ي ااذل اقأفاتسةااأصيه اويأٌباقسوـانخآيناكمذاقذؿاتةذىل:اﱹﳅ ﳆ ﳇ
(ٔ)اتسورةازلم :ا .ٚا
(ٕ)اتسورةازلم :أٔ .ا
(ٖ)اتسورةازلم :ا .ٖٛا
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ﳈﳉﳊﳋﳌﳍﱸ

ويفاىذااتثبةتادينيباصيىااهللاديةواوتسي اوتذكَتاقأفااهللا

دذملاْتذذل "ا(ٔ) .ا
وؽللن اأف اييمح اىذا ااداه ي اعن اتةبَت ااداورة ادن اصبلح اادبذؿ اقذجلمي اادفةية ايف اقودوا
تةذىل :ﭐﱹﱚ ﱛﱸ(ٕ)،اواجلمي اادفةية اتفة ااداج داواحل وثايفاأص اوضةهذايفازعناعةُت،ا
ؤتذاأفاادفة اجذءاعذضةذاَهياالاتفة ااتسامآارااداج د،اق اغذي اعذاتفة اٖتسقاإصبلحاقذؿاادلؤعنُتا
إفاى َاوََّػ ْوااقشآطواوىوااداوحة ،اوىذاايشةآاقأفاإصبلحاادبذؿاعاحسقادن اتوَآاشآطو،اودن ا
ااتسًتَّدت اعنه اعنّ ااهلل ،اوىي اصبلح اادبذؿ ،اوأ ِ
اية اـ اادشآط ايبط اادلشآوط ،اَإف اتو ْدوا ُِ
ُدطةتا
دغَتى .ا ا
دلننذاإذااتأعينذااآلي ااألخآىاادوارداَةهذاإصبلحاادبذؿ،اوىياقودواتةذىل :ﭐﱹﭐﲒﲓ ﲔ
و
ّ
ﲕ ﲖﲗﲘﲙﲚﲛﲜﲝﲞﱸ(ٖ)،اتسنج اأفاإصبلحاادبذؿاجذءاّتمي اَةية ،اَةيهذا
عضذرع،اواجلمي اادفةية اذاتاادفة اادلضذرعاتفة ااحل وثاععااتسامآارااداج د،أتةٌت اأفاإصبلحا
قذؿ اادذين اقُايوا ايف اتسبة ااهلل اعاامآ ،اَذآلي اوعذ ايايوىذ ادبةذف احذؿ اادلؤعنُت اقة اادشهذدة ،اأيا
تسةه يه ااهلل اتةذىل اإىل اعنذزؿ ااداةذدة اوادلآاع  ،اويليح احذذل اقذدلغفآة اوادةفو ادن اتسةئذهت ا
َةليحوفاد خوؿااجلن ،ايسوؿاادبسذديارٛتوااهلل:ا" (تسةه يه )اأيايفااد ارين اقود االاخيف اَةوا
قة ااجملذى ةاإىلاك اعذاينفةه ارل داًاذد اديىاتسبة ااالتسامآارا(ويليحاقذذل )اأياعوضعاَلآى ا
َةجةيواعهةأادل اخَتاقةة اًادناك اشآانعنذًاعناادلخذوؼاعطمئنذًاقذإلؽلذفأتذاَةواعناادالةن ،ا
َإذااقا اأح ايفاتسبةيواتوىلاتسبحذيواوتةذىلاورثاواقأحاناعناتويلاادلساوؿادواكذفاحةذ(ٗ) .ا
ويسوؿاادزحةييارٛتوااهلل:ا" تسةػه ِي ِه اوي ِ
ادَّآَهذا َذلُ ْ اأياتسةوَسه ا
،اويُ ْ ِخيُ ُه ُ ْ
ااجلَنَّ َ َ
ََ ْ ْ َ ُ ْ
لي ُحاقذ َذلُ ْ َ
اديَّو اتةذىل اديةم أتذ اػلبو اويآضذه ،اويآش ى اإىل اطآيق ااجلن  ،اويليح احذذل اوأعآى اوشأهن ايفا
ادآَه اهبذ،ا
اآلخآة ،اأي اٖتفظ اأدمذذل اوٗتي اذل  ،اوي خيه اروضذت ااجلنذت اػلربوف اَةهذ ،اوق ّ
وأديمه اوقةّنهذاذل اعناغَتااتسا الؿ،احىتاإفاأىيهذايها وفاإىلاقةوهت اوعاذكنه اعناغَتاعآش ا
والاددة "(٘) .ا

(ٔ)ااقنادذشور،ا"اداحآيآاوادانويآ"،ا:ٕٜا .ٔٙٚا
(ٕ)اتسورةازلم :إ .ا
(ٖ)اتسورةازلم :اٗا–ا٘ .ا
(ٗ)اادبسذدي،ا"يظ ااد ررايفاتنذتسبااآليذتاواداور"،ا:ٚاٖ٘ٔ.
(٘)اادزحةيي،ا"ادافاَتاادلنَتايفاادةسة ةاوادشآية اوادلنهج"،ا:ٕٙا.ٛٚ
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كمذاأفاادلسذـايةززااتسامآارإت داصبلحاادبذؿاذل ،اَه اق اعذتوااديىااداوحة اوثباوااديةو،ا
ّ
َبلارلذؿادياب ي اواداغةَتاوادنلوصاوادآجوعادناشآطاإصبلحاقذذل  .ا
وق اذكآاادزحةييارٛتوااهللاقآاءةاأخآىايف ﱹﲓﱸ اتساشه اهبذاديىااحامذؿ اكوفاادلآادا
قذذل اي اوإصبلح اادبذؿ ادلن امل ايسا  ،اَسذؿ :ا"وادَّ ِذ ِ
اتسبِة ِ ااديَّ ِو اأي ااتساشه وا ،اوقآئ:ا
ين اقُايُوا ِايف َ
َ َ
ِ
(قذتيوا)(ٔ)،اأياجذى وا ،اَاػيَن اي ِ
ض َّ اأ َْدمذ َذلُْا :اَيناػلبطهذاويضةةهذ ،ا َتسةَػ ْه ي ِه ْا :اتسةه ياعناقسيا
ْ ُ
ِ
لي ُح اقذ َذلُْا:ا
حةذاإىلاادثواباأواتسةثبتاى اياه ،اأواتسةه يه ايفااد يةذاواآلخآةاإىلاعذاينفةه  ،ا َويُ ْ
حذذل اوشأهن ايفااد يةذاواآلخآة،اويبلحظاأفااذل اي اوإصبلحاادبذؿادلناملايسا ،اوأدرجاواايفاقودو:ا
قُاِيُوااقطآيقااداغيةب"(ٕ).ا ا
فريقي المؤمنين والكافرين بأسلوب االحتباك الض ّدي:
مقابلة السورة بين جزاء ْقذؿاادبسذديايفاتفاَتاقودواتةذىل:ﭐﱹﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛﱸ(زلم :)ٕ:ا"وق ادي اأفا
اآلي اعنااالحابذؾ:اذكآاضبلؿاادلفذراأوال(ٖ)اددةبلاديىاإرادةااذل ىاديمؤعنُتاثذيةذ،اوإصبلحاادبذؿا
ثذيةذاددةبلاديىاحذؼاإَاذدهاأوال"(ٗ) .ا
أواعذايامىاقذحلذؼاادلسذقيي(:)ٙا
إ ّف ااالحابذؾاادواردايفااآلي اىواعنااالحابذؾاادض ّ ي(٘) ا
ّ
(ٔ)ا قآأاأقوادمآواحفصاويةسوباقض اادسذؼاوكاآااداذء،اوادبذقوفاقفاحهمذاوأدفاقةنهمذا(قذتيوا)،اينظآ:اٚتذؿا
اد ينازلم اشآؼ،ا"علحفاداراادلحذق ايفاادسآاءاتاادةشآاادلاواتآةاعناطآيقاادشذطبة اواد رة".ا(طٔ،ا
طنطذ:اداراادلحذق اديًتاثٕٔٗ٘،ىػٕٓٓٗ-عػ):ا .٘ٓٚا
(ٕ)اادزحةيي،ا"ادافاَتاادلنَتايفاادةسة ةاوادشآية اوادلنهج"،ا:ٕٙاٗ .ٛا
(ٖ)ايسل ا(إضبلؿااهللاأدمذ َذل )اادواردايفاقودواتةذىل :ﭐﭐﱹﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈﱸ

زلم :أ .ا
(ٗ)اادبسذدي،ا"يظ ااد ررايفاتنذتسبااآليذتاواداور"،ا:ٚآ٘ٔ .ا
(٘) اد يذفادب اادابلـ اأتسة  ،ا"االحابذؾايفاادسآنف اادلآًن-دراتس اقبلغة " .اْتثاعاا اعنارتسذد اادلذجااَتا
(االحابذؾايفاادسآنفاادلآًن-دراتس اقبلغة )،اقإشآاؼاد .اأٛت اَاحيارعضذف،ا(ادلوص :اقا ااديغ اادةآقة ا،ا
كية ااآلداب،اجذعة اادلوص ،إ٘ٓٓـ):اٖ٘.
( )ٙاوىنذ اال اق ّ اعن اادافآيق اقُت اأتسيوب اادلسذقي اقُت ااألض اد اوقُت اأتسيوب ااالحابذؾ ،اَأتسيوب اادلسذقي اقُتا
األض اد،اأواعذايُةآؼاقذحلذؼاادلسذقيياكمذامسّذهاادزركشي،اَسذؿ:ا"احلذؼاادلسذقيي:اأفاغلامعايفاادلبلـا
عاسذقبلف،اَةحذؼ=ا=عناواح اعنهمذاعسذقيواد الد ااآلخآاديةو"،اق رااد ينازلم اقنادب ااهللاادزركشي،ا
"ادربىذفايفاديوـاادسآنف".اٖتسةقازلم اأقواادفض اإقآاىة  ،ا(طٔ،اعلآ:اداراإحةذءاادلاباادةآقة ادةاىا
ادبذيبااحلييباوشآكذؤه،أٖٚٙىػٜٔ٘ٚ-ـ)،اٖ:ا .ٕٜٔا
=
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وىواأفاػلذؼاعنااألوؿاعذاأثبتاض ّ ها(عذاجذءايظَتهاأواعسذقيو)ايفاادثذين،اوعناادثذيناعذاأثبتا
ض ّ ها(عذاجذءايظَتهاأواعسذقيو)ايفااألوؿ،اَإذااتأعينذايفااآلي ااألوىل :ﭐﱹﭐﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ
(ٔ)
ﱆ ﱇ ﱈﱸ ،اوادثذية  :ﭐﱹﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ
ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛﱸ(ٕ)،اصل اأهنمذادبذرةادناٚتي اذاتاأرقة اأطآاؼ،ايفاك اطآؼا
،اػلذؼاعسذقيواويظَتهايفاادطآؼااآلخآ،اوؽللناتوضةحاذد اقذدلخططااآلٌب:
ضّ ُ
ا

ا

ﱹﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ
ﱈﱉﱸ
عذكور ا
(ٔ) ا
إضبلؿا
أدمذؿاادلفذر ا

ﱹﱊﱋﱌﱍﱎﱏﱐﱑ
ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜﱸ

 +ا

زلذوؼ ا
(ٕ) ا
إَاذداقذؿ ا
ادلفذر ا

ا

عذكور ا
(ٕ) ا
إصبلحاقذؿاادلؤعنُت ا

 +ا

زلذوؼ ا
(ٔ) ا
ى اي اادلؤعنُت ا
وقبوؿاأدمذذل ا

َذدسآنف احذؼ اعن ااآلي ااألوىل ا(إَاذد اقذؿ اادلفذر) اوأثبت اض ّ ه ايف ااآلي اادثذية اوىوا
( إصبلحاقذؿاادلؤعنُت)،اوحذؼاعنااآلي اادثذية ا(ى اي اادلؤعنُتاوقبوؿاأدمذذل )اوأثبتايظَتهايفا
اآلي ااألوىلاوىوا(إضبلؿاأدمذؿاادلفذر)،اوديىاذد اَذالحابذؾاغلآياَةوااحلذؼ،اواحلذؼايوعا
إغلذزا اقذحلذؼ ،اواالحابذؾاقنذءاديىاذد اىواعنااإلغلذزاقذحلذؼ،اوىوا
عناأيواع ااإلغلذز،ايامى ا ا
عظهآاعناعظذىآاإدجذزاادسآنفاادلآًن .ا
وتلمناقبلغ ااالحابذؾا يفاىذهاادوجذزةااديتاتةام اديىاذكذءاادسذرئاواداذعع،اوتةوؿاديىا
اع َسةّ اقُت ااجلم اادلاسذقي  ،اَةح ّاه ايوع اعةُت اعن اادةبلق اقُت ااجلم اادلذكورة ا=واحملذوَ ،ا
=
اااااَذحلذؼ اادلسذقيي ُ
حةث ايسع اقُت ااألدفذظ اادض ي اَسط ،اوأعذ ااالحابذؾ اأصبلً اَةسع اقُت ااألدفذظ اادض ي اويامى ااالحابذؾا
ادض ي،ااكمذايسعاقُتااألدفذظاادلاشذهب اويامىااالحابذؾاادلاشذقو،اأواادلانذظآةاويامىااالحابذؾاادلانذظآ،اأوا
ٍ
يودذفاعنهذايفايص اواح اَةلوف ااحابذكذًا
قُت اادلنفة اوادلثبا اويامىااالحابذؾ اادلنفياادلثبت،اوق ايشًتؾ ا
عشًتكاذً،اَذالحابذؾاإذف:ا"أفايؤتى اقلبلعُت ايفاادنصايفاك ٍ اعنهمذاعاضذداف،اأواعاشذهبذف،اأواعانذظآاف،ا
ٍ
يودذفاعنهمذايفايصاواح ،اَةحذؼاعناأح اادلبلعُتااكيم ،اأواٚتي اإغلذازاايأٌباعذا
أواعنفةذف،اأوايشًتؾا
ي ؿاديىااحملذوؼايفاادثذين،ااوػلذؼاعناادثذيناكيم اأواٚتي اأيضذاق اأتىاعذاي ؿاديةهذايفااألوؿ،اَةلوفا
اجزء ااجلزء ااألخآ ااوياممو ا اويفة ه اعن اغَتا
ٍا
قذقي اك ٍّ اعنهمذاددةبل اديىاعذ احذؼ اعن ااألخآ ،ا اويلم ااك
إخبلؿايفاادنظ اوالاتليف".اينظآ:اأتسة ،ا"االحابذؾايفاادسآنفاادلآًن-دراتس اقبلغة ":ا.ٗٙ
(ٔ)ازلم :أ.
(ٕ)اتسورةازلم :إ.
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اوحاو ،اوإيسذظ اإدراكو اووج ايو؛ ادةسعا
احاو ،اوقةث اَلآه ،اوتنشةط اخةذدو ،اوإثذرة اايابذىو ّ
إثذرة ّ
كيم اذا
اداذععاديىاعآاداادلبلـ،اوياانبطاعةذينااألدفذظااديتاطواىذااداةبَتاعناادسآائناواألحواؿ ،او ّ
أعس اقاآائآاادنفساادلشغوَ ا
كذف اادلبلـاأق َر اديىاتنشةطاادفلآاواخلةذؿااكذفاأدخ
ايفاادسيب،او ّ
دائمذاقذألشةذءااديتاتوعضاوالاتاجيّى،اوتاسنّعاوالاتاب ّذؿ(ٔ) ،احةثاتذىباادنفساك اعذىبايفا
(ٕ)
ؿاديىايفساعذاتضمنوااديفظاعناادبةذف .ا
،اوالاتةو
عةآَ اعآاداادلبلـ
ِّ
ّ
إ ّفااتساخ اـاأتسيوبااالحابذؾايفايظ ااآلياُتااداذقساُتاأقآزاصورتُتاسلايفاُتاعاسذقياُتاعنا
اأخ ُذ اادةربة اوادةظ ا
يةوي او
األخآوي ،اوغذياو ْ
ّ
أدمذؿ اادنذس ،اعؤعنُت اوكفذرا ،اوذكآت اجزاءعلذ ااد ّ
س اتسآائآ ايفاو ،اَةليح ادسة توا
ديمؤعن ،اهبذا ااألتسيوب اادذي اينفذ اإىل ادسيو اوقيبو اوَلآه ،اوؽل ّ
قذداوحة ،اوالاياي اتسبة اادلفذر،اوإالاَا اقذدُو،اوحبطادميُو .ا
املطلب الجلنُ :اإلصال ح السَلُُّ
ويةٍتاقةذـاادلؤعنُتاقذإلصبلحاكايوؾاٚتذدياعاةيقاقلةفة ااداةذع اععاادلفذر،اوىذااادنوعا
مسيااداورةااداوَةسةُتا(ادساذؿ،اوادذيناكفآوا).
عنااإلصبلحاؽللناعبلحظاواعناا ْ
السياسي
التخطيط لإلصالح
ّ
اادذياقآاره اقودواتةذىل :ﭐﱹﱝﱞ
ادئلصبلحااداةذتسي اعناخبلؿااألص
أصيتاتسورةازلم
ّ
اّ
ّ
(ٖ)
ﱟ ﱠﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩﱪ ﱸ يسوؿااقنادذشورارٛتوااهلل:ا"ىذااتبةُتا
دياببااألصة ايفاإضبلؿاأدمذؿاادلذَآيناوإصبلحاقذؿاادلؤعنُت...أياذد اكذئناقاببااتبذعا
ِّ
اوعاجذروف ايف اادلفآ ،اوى اق ا
ادلذَآين اادبذط اواتبذع اادلؤعنُت ااحلق"(ٗ) ،اَذدلفذر اديى اادبذط ،
ااحلق اادثذقت ،اَوجب اديى اادلؤعنُتا
ص ّ وا ادن اتسبة ااهلل اَبل اأع ايف اإصبلحه  ،اوادلؤعنوف اديى ّ
حةنئذاقاذؿاادلذَآين،ايسوؿاادشةخااداة يارٛتوااهلل:ا"حةثاقُتاذل اتةذىلاأى ااخلَتاوأى اادشآ،ا
وذكآ ادل اعنه اصف اايُةآَوف اهبذ اويامةزوف...يسوؿ اتةذىل اعآش ا ادبذده اإىل اعذ اَةو اصبلحه ،ا
ويلآى اديىاأد ائه :اﭐﱹﱱﱲ ﱳ ﱴﱸ يفااحلآباوادساذؿ،اَذص قوى اادساذؿ،اواضآقوااعنه ا
(ٔ) ازلم ازلم اأقواعوتسى،ا"خلذئصاادًتاكةبادراتس اٖتيةية ادلاذئ ادي اادلةذين" .ا(طٗ ،اعلآ :اعلاب اوىب ،ا
٘ٔٗٔىػٜٜٔٙ-ـ):اٖ٘ٔ.ٔٙٓ-ا ا
تسآاادفلذح ".ا(طٔ،اقَتوت:اداراادلاباادةيمةّ ،إٓٗٔىػ):إٓٔ.
(ٕ)ادب ااهللاقنازلم اقناتسنذف،ا" ّا
(ٖ)اتسورةازلم :اٖ
(ٗ)ااقنادذشور،ا"اداحآيآاوادانويآ"،ا:ٕٙاٗ .ٙا
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ااشآهت "(ٔ) .ا
األدنذؽ،اح َّىتاتثخنوى اوتلاآوااشوكاه اوتبطيو ا
َ
أتااداورةااإلصبلحااداةذتسي اعنوا
وقنذءاديىاذد اَإفااخلط ااإلصبلحة اوادلنطيقاادذياق
ّ
ي،اَهواإصبلحاتسةذتسياقفلآادس ياتوحة ي .ا
ىوااإلصبلحاادةس
ّ
السياسي:
مالمح منهج السورة في اإلصالح
ّ
ااإلصبلحااداةذتسي،اعلذ :ا
أصيتااداورةاديمؤعنُتاركةزتُتاوقذد تُتاعناركذئزاوقواد
ّ
ّ
األولى :قاعدة في التعامل مع الكفار،اوادلامثّي أتذاييي :ا
ٔ-إزالة القوة المعادية لإلسالم :اوىذه اادسذد ة اتل ّف اهبذ اامسذ ااداورة ااداوَةسةُت ا(تسورةا
ادساذؿ ،اتسورة اادذين اكفآوا) ،احةث اأعآت ااداورة اقذإلثخذف ايف اادة ّو ،اوىو اش ة اتساةيه ؛ احىتا
تاحط اقوةاادة واوتاهذوى،اوال ايةوداذل اادس ارة اديىااذلجوـاأوااد َذع،اٍباقة اٖتسقاذد ايؤتسآا
عن ااتساأتسآ اويش اوثذقو؛ ادةاسآر ااحلق اادثذقت اويااةيي ايف ااألرض ،اويزوؿ اادبذط اعن ااألرض،ا
ﭧﭐﭨﭐﱹﱱﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻﱸ(ٕ) ،يسوؿااقنادذشورارٛتوااهلل:ا
"وادلسلود :اهتوين اشأف اادلشآكُت ايف اقيوب اادلايمُت اوإغآاؤى اقسطع اداقآى ادةلوف ااد ين اكيوا
هلل"(ٖ) .إف اغذي اىذه ااألواعآ ا–كمذ ايسوؿ اادزحةيي ارٛتو ااهلل :-ا"إهنذء ااحلآب اوادساذؿ ،اوىذا ايفا
احلسةس احثاديىااداي اادلاااب،ادةةةشاادنذسايفاتسبلـاوأعذف،اويا اتبذدؿااألَلذر،اوتناشآاددوةا
اإلتسبلـاقذحللم اواإلقنذع،اواحلج اوادربىذف،اوادلودظ ااحلان "(ٗ) .ا
-2حكم األسرى :اَبة اٖتسق اادسذد ة ااألوىل ايلوف اإطبلؽ اتسآاح اأتسآى اادلفذر اإعذ اقبلا
عسذق  ،اعن اعذؿ اأو اعن اَ اء األتسآى اادلايمُت ،اأو اقإطبلقه اعسذق اَ ي اعن اعذؿ اأو ادم ،
ﭧﭐﭨﭐﱹﭐ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﱸ(٘) .ا
العدو وش ّد الوثاق في عمومو في كل
ٖ-سريان ُحكم القتال وضرب الرقاب وإثخان ّ
زمان :اﭧﭐﭨﭐﱹﲁ ﲂ ﲃ ﲄﱸ(،)ٙاأياحىتاتناهيااحلآباقُتااإلتسبلـاوأد ائو ،ااوحىتاالا
(ٔ)ااداة ي،ا"تةاَتاادلآًناادآٛتنايفاتفاَتاكبلـاادلنذف":اٗ .ٚٛا
(ٕ)اتسورةازلم :اٗ .ا
(ٖ)ااقنادذشور،ا"اداحآيآاوادانويآ"،ا:ٕٙا .ٙٙا
(ٗ)اادزحةيي،ا"ادافاَتاادلنَت":ا:ٕٙا٘ .ٛا
(٘)اتسورةازلم :اٗ.
()ٙاتسورةازلم :اٗ .ا
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يلوف اشآؾ ،ا اوتلوف اكيم ااديّو اىي اادةيةذ(ٔ) ،ايسوؿ ااقن ادذشور ارٛتو ااهلل :ا"وادغذي اادلاافذدة اعنا
(حىت) ايفاقودواﱹ ﲂ ﲃ ﲄﱸ دياةية االادياسةة ،اأياألج اأفاتضعااحلآباأوزارىذ،اأيا
دةلف اادلشآكوف ادنهذ اَاأعنوا اعن ااحلآب اديةل اودةات اغذي احلل اادساذؿ ،اوادلةٌت اياامآ اىذاا
(ٕ)
باأ َْوز َارىذارلذزا
ا
احلل
ض َع ْ
اهبذاادةَ ِاهناادة واَةًتكوااحآقل " ،اويسوؿاادزحةييارٛتوااهلل:ا" َح َّىتاتَ َ
ااحلَْآ ُ
(ٖ)
دنااياهذءااحلآب،اأياحىتاتنسضيااحلآباأواتناهي،اوملايبقاإالاعاي اأواعاذمل"  .ا
الثانية :قاعدة في التعامل مع القادة الربّانيين :اوىذه اادسذد ة اتل ّف اهبذ ااتس ااداورةا
ادا اوقةفيا(تسورةازلم ) احةثاغلباطذداه ايفاتطبةقاادشآية ااإلتسبلعة ،اوادلمثّي اقذدسذئ ااألديىا
ِ
هاعناتسذراديىاعنهجو،اَبلاصبلحاديمايمُتاإالاقأي يا
زلم اصيىااهللاديةواوتسي ،اٍباعناقة َ
اشآوا اأرواحه ارخةل ايف اتسبة ااهلل ،اودذد اجذءت اتسورة ازلم اتبُتا
رلذى ين ارقّذى ارّهب اتآقة ْ
اقابلء ااديّو ادةبذده اقةضه اقبةض اّتهذد اادلفذر ،ادةس ااتساةذي اعن ااهلل اقذدلؤعنُت ادنلآة ادينو ،اق ا
احب ااد يةذ ،اَةهوف اديةه اادلوت ايف اتسبة ايلآة ادين ااهللا
دةبايةه اويليحه اويفآغ اعن اقيوهب
ّ
(ٗ)
تةذىل،اَهذهاىيا"احللم ااديتا ا َشَآعااهللاجهذداادلفذراقأي ياادلؤعنُتاألجيهذ" ،اويفاذد اهتةئ ا
ذل ادسةذدة ااألع اوإصبلحهذ اقأي ي ااجملذى ين اادذياىذيت اديةه اأيفاه ايف اتسبة ايلآة ااحلق،

ﭧﭐﭨﭐﱹﲆﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ

ﲙﱸ ٘ا ا

املطلب الجللح :اإلصال ح الدعٌِّ
يةٍت ا قذإلصبلح ااد دوي :اقةذـ ااد دذة اقذد دوة اإىل ااهلل اتةذىل اوإصبلح ارلامةذهت اديى اقةن ا
اوىوااحلق اادذياىواشآعا
وقلَتة ،اإصبلحذ اذاتةذ،ا اوعؤتساةذ...قأفاتلوفاددوتواقذئم اديىاادلسل
ّ
اهللاتةذىل،اوأفايلوفااد ادة اعؤصبلاشآدةذ،اوعآادةذاألحواؿاادل دوين،اوحذجذهت اودذداهت ،اعاّبةذا
اأصيهذاادسآنفاادلآًناعناخبلؿانيذتواوتسورهاكاورةازلم ،ايةذجلاهبذا
يفاك اذد اعنهجة اددوي ّ
(ٔ)اينظآ:اادطربي،ا"جذععاادبةذف"،إٕ:ا٘.ٔٚ
(ٕ)ااقنادذشور،ا"اداحآيآاوادانويآ"،ا:ٕٙا .ٜٙا
(ٖ)اادزحةيي،ا"ادافاَتاادلنَت":ا:ٕٙاٖ .ٛا
)ٗ)ا إمسذدة اقنادمآاقناكثَت،ا"تفاَتاادسآنفاادةظة ".اٖتسةقاتسذعياقنازلم اتسبلع ،ا(طٕ،اادآيذض:اداراطةب ا
طةب ادينشآاواداوزيع،إٓٗٔىػٜٜٜٔ-ـ)،اٗ:إٔ.
(٘)اتسورةازلم :اٗ .ا
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أحواؿاادل دوين،اَانجحادن ىذاددوتواوتثمآايفاٖتسةقاصبلحاقذذل  .ا
واد دذةاإىلااهللاتةذىلاديةه اواجباكبَتايفاإصبلحااجملامع،اٖتسةسذاديخَتي ااديتاعنّهذااهللا
ديى اىذه ااألع  ،اقشآط اأعآىذ اقذدلةآوؼ اوهنةهذ ادن اادلنلآ ،ﭧﭐﭨﭐ ﭐﱹﱎ ﱏ ﱐﱑ
ﱒﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙﱸ(ٔ)،اَذإلصبلحاىواادغذي اعناإغلذدا
(ٕ)
ادبشآ،اوى اعليّفوفاقإصبلحااألرضاوتةمَتىذ ،ﭧﭐﭨﭐﱹﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏﱸ
وىذااادنوعاعنااإلصبلحاؽللناعبلحظاواعنااتس ااداورةااداوقةفيا(زلم )،اأياأفاااتّبذعاعنهجازلم ا
يساضياعنااد دذةااتبذعاعنهجواوطآيساوايفااد دوةاإىلااهلل؛اداأٌبااد دوةاٙتذرىذ .ا
الدعوي
التخطيط لإلصالح
ّ
دوي اقلذَ اأشلذدواوأقةذده ،اغل اال ازلذد اتغةةبذادفسواادواقعا
إ ّف اادلاأع احلآك ااإلصبلحااد ّ
دوي ايفاادواقع،ا
دوي،اشلذاقيّ اعناٙتذراوياذئجاادةم ااد ّ
وغفي ادنو،اود ـاحضورهايفااداخطةطااد ّ
اتأزـ اأوضذع اادلايمُت ،اوجةيه ايف اعؤخآةا
َذدغفي ادن اادواقع اواجله اقو اتسذى اإىل اح ّ اكبَت ايف ّ
ادسذَي ،اويشا ااألعآاحةنمذاصل اعناي دواإىلاإح اثاقطةة اععاادواقع،اَذيشغ اادلايموفاحةنئذا
دناواقةه اوقضذيذى اادلآكزي اإىلاقضذيذاىذعشة ،اشلذاَاح ارلذالاكبَتااألد اءااإلتسبلـاالتساغبلؿا
حذد اٗت يآاادلايمُتادناواقةه اواإلطذح اهب (ٖ)،اوعناأج اذد اكيواكذفاالاق ّ اعناقةذفاأثآاَسوا
دوي اوصوالاإىلاإصبلحذتادس ي اوتآقوي اوتسةذتسةّ اتوص ايفاهنذي ا
ادواقعايفاادةم ااإلصبلحيااد ّ
اقعاضآوريا
األعآاإىلاإصبلحاادبذؿ،اودذد اَهياخط اإصبلحة اددويّ اقفسواادواقع،اذد اأفاَسواادو
ّ
ألي اخط اإصبلحة ،اوإالاملاياحسقااذل ؼاعنهذ؛ادة ـاٖت ي اادلنطيقاادذياتنطيقاعنواىذهااخلط ،
وىذااعذاأ ّك هااألتساذذادمآادبة احان ،احةثاقذؿ:ا"إفادراتس ااجملامةذت،اوَه اواقةهذ،اوتذرؼلهذا
وثسذَاهذ اوعةذدالهتذ ااالجامذدة  ،اىو اادذي ايوضح ادنذ اكةفةذت اوندةذت ااداةذع اعةهذ ،اوعواصفذتا
خطذهبذ،اوادفسواادذياؽل ّالننذاعناادا رجايفااألخذاقة ىذاإىلاتسوًناتسيوكهذاقشآعااهلل"(ٗ).ا ا
ودبةذفاذد االاق ّ اعناتنذوؿاىذااادلوضوعاعناد ةاجوايب :ا
(ٔ)اتسورةانؿادمآاف:آٔٔ.
(ٕ)اتسورةاىود:أ.ٙ
(ٖ)اينظآ:اَذيزةاد يل،ا"اإلصبلحايفاادسآنفاادلآًنادراتس اعوضودة ":اٗٔٔ؛ا اودب اادلبَت اٛتة ي،ا"َسواادواقعا
يفاادةم ااإلتسبلعياضآورةاحضذري ".ارلي اادبةذفاٖٕٗ،ا(ٕٔٗٛىػٕٓٓٚ-ـ):اٗ .ا
(ٗ)ادمآادبة احان ،ا"عس ع ااكاذبااألع ا(َسو اادواقعاأصوؿاوضواقط ،اأٛت اقودود)" ،اد دا٘.ٚا"اتسًتجةتا
قاذريخأٖٕٖٜٗ/٘/ىػ"اعناعوقعا .https://goo.gl/ZF1yyRا
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أوال :تأصيل سورة محمد لفقو الواقع:
إفاادلاأع ايفاادسآنفاادلاآًنادة رؾاأفانيذتواكيهذاق اأ َْودَتاادواقعاعلذي اكبَتة،اويب واَةهذا
ادواقعاجيةذ،اذد اأفاادسآنفاادلآًنأتسذص هااألرقة ااديتاأشذراإدةهذ ا
قودواتةذىل:اﭐﱡﭐ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ
(ٔ)
ﱽﱾ ﱿﱠ .
وتسخاآها
ااتبُتادنذااىامذـاادسآنفاقذإلياذفازلوراىذااادلوف،اوادذياعناأجيواخيقااهللاادلوفا ّا
دو،اوق اأيزؿااهللادزاوج اادسآنفادبٍتاندـ،اوىواادذياخيسه اوخيقاواقةه ،اوعذاأيزؿاَةواعنا
تشآيعاأواحل اأواتةية اإالاوينذتسبااإلياذف(ٕ)،ادذااَمذاتسنذكآهاعناتأصة اتسورةازلم اوادابذرىذا
ديواقعاىواديىاتسبة اادامثة اَسط،اوإالاَذدسآنفاكيواكمذاذكآيذاىواعثذؿاالدابذراادواقعاواالىامذـا
قو .ا
اأصيتاتسورةازلم ادفسواادواقعاكمذايأٌب :ا
وق ّ
(ٖ)
ٔ-ﭧﭐﭨﭐﭐﱹﱯ ﱰﱱ ﱲ ﱳﱴﱸ
تاح ّ ثاتسورةازلم اقآيذهتذاكيهذادناواقعاادذيناكفآوااوادلنذَسُت،اعبةّن اذد ادينيباصيىااهللا
ديةواوتسي ،اوديمؤعنُتايفاك ازعذف،اوسليِّ ةاعؤاعآاهت  ،وص ّ ى ادناتسبة ااهلل،اوذد ااكيواديىا
،اوعوضح ااألتسيوبااألعث ايفاعةذجل اد واهن اوعلآى ،اذد اأ ّفااحلآبا
تسبة ااإلٚتذؿاالاادافلة
ّ
اوعن اديةهذ ،اَسضة ااداورة اق ؽل ا
قُت ااحلق اوادبذط اواقة اقذئم اإىل اأف ايآث ااهلل اتةذىل ااألرض َ
عةذصآة،اوشلذا٘تس احةذةاادلايمُتايفاك اواقعاوزعذف،اوىياعورداوعل ر ادذب ازالؿايف اكةفة ا
ّ
اداةذع اععاادلفذراوادلنذَسُتايفاك ازعذف،اوىذااكيواددة اديىااىامذـااداورةاقذدواقع،اوىياددوةا
ديمؤعنُتاإىلاتةي اَسواادواقع،اود ـااجله اقو،ااواتسابذي اتسبة ااجملآعُت،اوعةآَ اسلططذهت اوعؤاعآاهت ا
ادنواأدتايفازعذينذاإىلاخيوااداذح األد ائنذادةةةثواايفااألرضاادفاذد .ا
ض ّ اادلايمُت،اإذاادغفي
ّ
(ٗ)
ٕ-ﭐﭧﭐﭨ ﭐﱹﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ ﳠ ﳡ ﳢﳣﱸ
إ ّف اعناأصوؿادسة ةااداوحة ااديتاجذءتاهبذاالاإدواإالااهللاعب أاادوالءاوادرباء،اَهواالزـاعنا
(ٔ)اتسورةايويسا .٘ٚا
(ٕ) اينظآ :اأٛت اقودود ،ا"َسو اادواقع اأصوؿ اوضواقط" :أ .ٚا"اتسًتجةت اقاذريخ أٖٕٖٜٗ/٘/ىػ" اعن اعوقعا
.https://goo.gl/JajhbC

(ٖ)اتسورةااأليةذـ:ا٘٘.
(ٗ)اتسورةازلم :ا.ٜٔ
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دوازـاالاإدواإالااهلل،اوىواجزءاعناعةٌتاادشهذدة ،ا اوشآطاعناشآوطااإلؽلذف ،ااوأوثقادآىااإلؽلذف،ا
اوقفسواادواقعايلام اٖتسةقاىذااادلب أ،اوَسواادلاي ادواقةو-كمذاذكآاادشةخااداة يارٛتوااهلل-اعنا
دوازـاالاإدواإالااهلل(ٔ)،اوقةذفاذد اأفاادوالء اياضمن :ا"زلب اادلؤعنُتاألج اإؽلذهن اويلآهت اوادنلحا
ذل اوإدذياه ،اوعذاييحقاذد اعناحسوؽاادلؤعنُت"(ٕ)،اوعنااألعورااديتاتاحسق اهبذايلآةاادلؤعنا
ادذب ادنادآضو ،ااواد دذءادواقظهآاادغةباقذدنلآاواداوَةقا
ألخةو:ااد َذعادنواقذدنفساأواقذدلذؿ ،ااو ّا
وادا اد،اقاابعاأخبذراادلايمُتايفاأضلذءااألرضاوادوقوؼاديىاأحواذل اوواقةه ا(ٖ) .ا
اياضمن ايلآة اادلؤعنُت ،اوعن ايلآهت ا
وديةو اَمن ادوازـ اال اإدو اإال ااهلل اادوالء اوادرباء ،اوادذي ّ
ادودياقواقةه اوأحواذل ،اوادال ّ ياخلططاأد ائه .ا ا
ٖ-المنهج التشريعي في تشريع القتال :اوعآادذة ااداورة ادواقع اادلايمُت اوحةثةّذتو اقوةا
اتسنفليوا
وضةفذ ،احةث اأظهآت ااداورة اعنهج اادا ّرج ايف اتشآيع اادساذؿ ،اعآادذة ادفسو اادلآحي  ،اشلذ
ّ
الحسذادن ااحل يثادناَسواادلآحي  .ا
ثانيا :مالمح منهج السورة في بيان أثر فقو الواقع في إصالح البال
تسنانذوؿاعبلعحاعنهجااداورةايفاقةذفاادةبلق اقُتااد دوةاوَسواادواقع،اقبةذفاأثآاَسواادواقعايفا
إصبلح اادبذؿ ،اوذد اعن اخبلؿ اتأصة اتسورة ازلم ادسواد اوعسوعذت اأتسذتسة ايف اَسو اادواقعا
دوي اقفسو اادواقع ،اداظهآ انثذر ااإلصبلحا
دوي ،اػلاذجهذ ااد دذة ايف اتطبةق اخط ااإلصبلح ااد ّ
اد ّ
دوياقفسواادواقعاديىاواقعاادل دويّن .ا
اد ّ
اداةذتسي،اويؤديا
دوي اأكيواوٙتذرهايفااإلصبلحاادةس ياوادًتقوي او
اوحىتايؤٌبااإلصبلحااد ّ
ّ
قذداذيلاإىلاإصبلحاادبذؿ،اكذفاالاق ّ اعناقةذـاىذاااإلصبلحاديىاقواد اوأصوؿاوأتسساشآدة ،اوق ا
دوي،اوقذد ةاَسواادواقعاتنبٍتا
ّ
أصيتاتسورةازلم اقذد ةاَسواادواقعاكأتسذسايسوـاديةوااإلصبلحااد ّ
اأصيتاتسورةازلم ا
ديىاقذد ةاقوي ايفااد دوةاإىلااهللاوىيااد دوةاإىلااهللاديىاقةّن اوقلَتة،اوق ّ
ذلذه اادسذد ة اديى اطآيس اادلسذقي اقُت احذد اوعنهج اوتسيوؾ اواىا اء اادلؤعنُت اوضبلؿ اادلذَآين،

(ٔ)ااداة ي،ا"تةاَتاادلآًناادآٛتنايفاتفاَتاكبلـاادلنذف":إٗ٘ .ا
(ٕ) ادب ااهللاقنادب اادةزيزااجلربين،ا"هتذيباتاهة اادةسة ةااإلتسبلعة ".ا(طٔ،اادلميل اادةآقة ااداةودي :اطبة ا
علاب اادلي اَه اادوطنة ،إ٘ٗٔىػ):ا.ٕٔٚ
(ٖ)اينظآ:اصلبلءاجربوين،ا"ادوالءاوادرباءاعنادوازـاالاإدواإالااهلل" .اعسذؿاديىاشبل ااألدوك ،ا"اتسًتجةتاقاذريخا
ٕٖٜ٘ٔٗ/٘/ىػ"اعناعوقعا.https://goo.gl/acCgFx
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ﭧﭐﭨ ﭐﱹﭐﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴﱸ(ٔ) ،اوادلآاد :ااحللم ا
دوةاديىايسُتاوحق اوحج اواضح اوقآىذفاشآدياودسيي(ٕ)،ا
وادبلَتةايفااد دوةاإىلااهلل،اأيااد
ّ
وىواعذايامىاقيغ ااإلدارةااحل يث :ااداخطةط،ايسوؿازلم ارشة ارضذارٛتوااهلل:ا" ﭐﱹﭐﱨ ﱩ ﱪ ﱫ
ِ
ابُتا
ﱬﱭﱸ
أياديىاح َّج اوقلَتةاعنارقّواَةمذايؤعناقواوي دواإدةواىذديذاعها يذاقو،اَذدبةِّػنَ اعذايَ ّ
ُ
قوااحلقايفاك ّاشيءاْتابو،ااكذدربىذفايفاادةسيةَّذت،اوادنّلوصايفاادنّسيةّذت .)ٖ("...ا
ّ
(ٗ)
َذدبةّن اوادبلَتةاأخصاعناادةي ،اَػ ُهمذادي اععاوضوحاوإدراؾاويسُت ،ااواد دوةاإىلااهللاالا
وديازائ اديىاادلةآَ اوادةي ،اياجذوزاادلةذرؼاواألحواؿاادظذىآةاإىلا
ادابُت،اوعلذا"
اذلذاعناادابلآ و ّ ا
ُّ
قّ
ٌ
نَذؽاعناادلسذص اادةية ،اوادلضذعُتااجليةي "(٘)٘ ،ت ّلنااد ادة اعناادامةةزاقُتااحلقاوادبذط ( .)ٙا
ويظَت اىذه ااآلي ايف اتأصة ااد دوة اإىل ااهلل اديى اقلَتة اوقةّن اقودو اتةذىل:
ﭐﱹﱰﱱﱲﱳ ﱴ ﱵﱶ ﱷﱸﱹﱺﱻﱼ ﱸ( .)ٚا
وتآتلزاقذد ةااد دوةاإىلااهللاديىاقةّن اوقلَتةاديىاأرقة اأركذف(،)ٛاالاق ّ ادي ادة اأفايفسههذا
اوتاأص ادن ه اقذد ة اَسو اادواقع،ا
يفسههذ اوياسنهذ؛ احىت اتلوف اددوتو اإىل ااهلل اديى اقةّن اوقلَتة،
ّ
دوي اجملامةو ،اقإصبلح اقذدو ،اتسواء اتةيق اذد ا
ويظهآ ادن اذد اأثآ اَسو اادواقع ايف ااإلصبلح ااد ّا
اأصياهذاتسورةازلم اكذآلٌب :ا
ٔتوضوعااد دوةاأوااد ادة اأواادل دواأواعنهجة ااد دوة،اوق ّ
(ٔ)اتسورةازلم :اٗٔ.
(ٕ) اينظآ:ااقناكثَت،ا"تفاَتاادسآنفاادةظة "،اٗ:إٕٗ؛اوادسآطيب،ا"اجلذععاألحلذـاادسآنف"،ا:ٜإٗٚ؛ااوزلم ا
رشة ارضذ،ا"تفاَتاادسآنفااحللة ا(تفاَتاادلنذر)".ا(د.اط،اعلآ:ااذلةئ اادللآي اادةذع اديلاذب،آٜٜٔـ):ا
 .ٕٛا
(ٖ)ارضذ،ا"تفاَتاادسآنفااحللة "،إٔ:اٖٗ.
(ٗ)اينظآ:اادفَتوزانقذدي،ا"قلذئآاذوياادامةةزايفادطذئفاادلاذباادةزيز"،اقلَتةايفاادبلَتة،إ:إٕٗ .ا
(٘) اد يذف اأجذي  ،ا"خطذب اادنذس ايف اادسآنف اادلآًن اقآاءة ايف ايودة اادلضذعُت اونَذقهذ" .ا(عؤتسا اعؤعنوف اقبلا
ح ود ادؤلْتذث اواد راتسذت ،ا :)ٕٓٔٚا٘ .ا"اتسًتجةت اقاذريخ أٖٜٗ/٘/ٕٙىػ" اعن اعوقعا
.https://goo.gl/LRjokp

( )ٙاينظآ:ااحلاُتاقناعاةوداادبغوي ،ا"عةذملاادانػزي ".اٖتسةق ازلم اادنمآ،ا اودثمذفاضمَتي ،ااوتسيةمذفااحلآش،ا
(طٗ،اادآيذض:اداراطةب ،أٗٔٚىػأٜٜٚ-ـ)،اٗ:اٗ.ٕٛ
()ٚاتسورةايوتسف:ا.ٔٓٛ
( )ٛاينظآ اأركذف ااد دوة ايف :اتسةة اقن اديي اقن اوىف اادسحطذين ،ا"احللم ايف ااد دوة اإىل ااهلل اتةذىل" .ا(طٔ،ا
ادلميل اادةآقة ااداةودي :اوزارةاادشؤوفااإلتسبلعة اواألوقذؼاواد دوةاواإلرشذد،اٖٕٗٔىػ):ا.ٔ٘ٓ-ٕٜٔ
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ٔ-أثر فقو الواقع الدعوي في إصالح البال والمتعلق بفقو المقاصد (موضوع الدعوة)
ؿاديىاحجة اادابذرا
:اىياعلذحلاادةبذدااديتاشآدتاعناأجيهذ ااألحلذـ(ٔ)،اويُاا
ادلسذص
ُ
ُ
ادلسذص اعناتسورةازلم اقسودواتةذىل:ﭐﭐﱹﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ

ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛﱜﱝ ﱞ ﱟ ﱠﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩﱪ

ﱫ ﱬ ﱭ ﱮﱯﱰﱸ(ٕ) .ا
وجوااد الد  :اأ ّفااحلقاادذيااتبةواادلؤعنوفاىواعذايػُِّزؿاديىازلم ،اَهواشآعااهللاتةذىل،اوىوا
ادلسل اوادغذي ا اديتاعناأجيهذايزؿاادسآنفاديىازلم اصيىااهللاديةواوتسي ،اوىذااعناأقيغااحلججا
ديىاادابذراادلسذص ،اودلناىذااعذذاايةٍتاقذدناب ادي دذة،اوعذذااؼل عه ايفارلذؿاَسواادواقع؟اوعذا
أثآهايفاإصبلحاقذؿاادل دوين؟ ا
ينبغياأفايلوفايلبادةٍت ااد ادة ؛احىتاتلوفاددوتو اديىاقلَتة،اوتثمآا
إف اَسواادلسذص ا
ْ
؛احىتاالاػلآؼاوالا
يفاصبلحاقذؿاادل دوين،اوأفايلوفاادضذقطااألوؿاادذيايضبطادبلقاو اقذدواقع
ّ
يغَتايفادينااهللاتةذىل .ا
ّ
َذدلليحاكمذايسوؿاادنجذر:ا"الاياحآؾاعناَآاغ،اوإظلذايفاواقعاياحم اَةواحسةس اادوحي،ا
ّ
واديتات دوهاإىلااإلصبلح،اوكشآطاعب ئياديةواأفايفه اادواقعاادذيايآي اأفاغلآيواديىاأتسذساعنا
ادوحي ،اوكيمذ اكذف اَهمو اأمش اكذيت اق رتو اديى اتلةةفو اْتاب اعساضةذت اادوحي اأكرب ،أتذا
ياالشفاعناادلفذص ااديتاياه اعنهذاتطويةوادةنفة اْتسةس ااد ين"(ٖ) .ا
ٕ-أثر فقو الواقع الدعوي في إصالح البال والمتعلق بالداعية:
إ ّفااد ادة اينبغياأفايلوفاديىاقلَتةاقأفايلوفاعاايّحذاقةُ ّ ةاقوي ،اوعنهذ :ا
التأصيل الشرعياأصيتااداورةادذد اقسودواتةذىل :ﱹﭐﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝ ﳞﱸ زلم :ا .ٜٔا
وق ّ
وجوااد الد :اإفااد ادة اإىلااهللاينبغياأفايبٍتاديمواأوالاديىاأتسساشآدة ايذقة اعناادسآنفا
(ٔ) اينظآ :اأٛت اادآياوين ،ا"يظآي اادلسذص ادن ااإلعذـ اادشذطيب" .ا(طٗ ،اىَتي ف ،اََتجةنةذ ،اادواليذت اادلاح ةا
األعآيلة :اادلةه اادةذدلياديفلآااإلتسبلعي،اٜٜ٘ٔـ):أٜ؛اويوتسفاحذع اادةذمل،ا"ادلسذص اادةذع اديشآية ا
اإلتسبلعة ".ا(طٕ،اىَتي ف،اادواليذتاادلاح ةااألعآيلة :اادلةه اادةذدلياديفلآااإلتسبلعي،اٜٜٗٔـ):ا .ٜٚا
(ٕ)اتسورةازلم  .ٖ-ٕ:ا
(ٖ)ادب ااجملة اادنجذر،ا"يفاَسواادا يناَهمذاوتنػزيبل".اتسياي اكاذبااألع ،اد دإٕ،اادفل اادثذدث،أ:ا.ٙٙا
"اتسًتجةتاقاذريخأٖٜٗ/٘/ٕٚىػ"اعناعوقع. https://goo.gl/PGKkFN
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وتسن اادنيباصيىااهللاديةواوتسي ،اوخذص ادي ااداوحة ا(الاإدواإالااهلل)،ا َبِوايفسواادوالءاوادرباءاادذيا
ييزعنذايفادبلقذتنذاععاغَتيذاعنااألع ،اوقِِو ايةآؼاحسةس اادنلآاؤتذذاايلوف،اوقذدسآنفاي رؾاتسب ا
اجملآعُتاوسلططذهت ،اوعذاغلباحةذؿاذد  .ا
وػلاذجادي اَسواادواقعاد ىااد دذةاقة اذد اإىلاتسة ااالطبلعاوٕت ّ دهايفاسلايفاادةيوـا
ادشآدة اوادلةذصآة،اذد اأفااألح اثايفاىذااادةلآاعااذرد ،اوالاؽللنات اركهذاوَسههذاإالاقاة ا
االطبلعاوٕت ّ ده(ٔ) ،اوالايبذدغاإفاقينذاإفاَسواادواقعاىواخبلص اجملمود اعناادةيوـاادشآدة اوادةيوـا
ادلةذصآةاادلاج دة .ا
حكم الوقت(ٕ) اادظآوؼااديتا٘تآ اقذألع اعناحةثاادسوةاوادضةفاوغَتا
وىوادي ايبحثايف اَه اادلآحي او
ّ
(ٖ)
ااديتاتافآعادنا
ذد ،اٍباَه اادواجباَةهذ،اقانػزي ااحلل اادذيايابلءـاعةهذ ،اوىواعناادلاذئ
ّ
َسواادواقعاّتذيبواادانػزيييااداطبةسي .ا
ؿاديىاحجة اادابذراَسواادلآحي اعناتسورةازلم ااكوهنذاتسورةاع ية ،اٖت ّ ثتادناادلنهجا
ُا
ويُاا
اداشآيةيايفاتشآيعاادساذؿ اض ّ اادذيناكفآوااادذينايسضوا اده ى اوص ّ واادناتسبة ااهلل،اوكةفة ا
اداةذع اعع اادلنذَسُت اقذحلج اود ـ اقاذذل  ،اوعآادذهتذ ادواقع اادلايمُت اقوة اوضةفذ ،اَي اتلن اتسورةا
زلم اقبةة ةادناحةثةذتاادواقع،اَس اكذيتاادوتسةي اادلااخ ع اض ّ اادذيناكفآوااىيااداةف،اقة ا
اادايمة اادلاَّبة اعةه ،اواديتادآضاهذاتسورةااألحسذؼاقب اتسورةازلم  .ا
أ ْف ُ
املإت ِاادوتسذئ ااد دويّ ِّ
ُ
وعنااألعثي اديىاتأصة ااداورةادفسواادلآحي ،اقودواتةذىل :ﱹﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ
(ٗ)
ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄﲅﱸ ،اوقودواتةذىل :ﭐﱹﭐﲋ ﲌ
ﲍ ﲎﲏﲐﲑﲒﲓﲔﲕﲖﱸ(٘) .ا
ااديتاؽلآا
وجوااد الد :ايفاىذتُتااآلياُتايظهآااخابلؼاادلوقفإتذهاادذيناكفآوا؛اتبةذاديمآحي
ّ
(ٔ)اينظآ:اادلآجعااداذقق:اٗٔ .ٔ٘-ا
(ٕ) امسّذهاقذد اادلذوردي ،اينظآ:اديياقناأٛت اادلذوردي،ا"األحلذـاادايطذية ".اٖتسةق اأٛت اعبذرؾاادبغ ادي،ا
(طٔ،اادلويت:اعلاب ادارااقناقاةب ،أٜٗٓىػٜٜٔٛ-ـ)،أ:ا .ٛا
(ٖ) اينظآ :اأديب اَذيز اادضمور،ا"َسو ااإلصبلح اواداغةَت ااداةذتسي" .ارتسذد اادكاوراة ايف اادفسواوأصودو،ا(األردف:ا
جذعة اادةيوـااإلتسبلعة اادةذدلة ،أٖٗٔىػٕٓٔٓ-ـ):ا .ٚٚ-ٚٙا
(ٗ)اتسورةازلم :اٗ
(٘)اتسورةازلم :اٖ٘.
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هبذاادلؤعنوفاوددوهت اقوةاوضةفذ،اَذداورةاتاح ّ ثادناكفذرايسضواادهودى اوص ّ واادناتسةب ااهلل،ا
ادناقوةاودزةاوش ّ ةاادلؤعنُت،اوىذاايُفه اعناتليةفااهللاذل اقضآبارقذباادلفذر،ا
وتاح ّ ثاكذد
ّ
إذ اال ايسوى اديى اذد  ،اوال اغلآؤ اديةو اإال ااألش ّ اء ااألقويذء ،اكمذ اأف ااهلل اعةه اوود ى اقأهن ا
ناديحق اوأىيو،ايااوجباديىاادنيباصيىااهللا
األديَوف،اَفياعث اىذهاادظآوؼاعناادسوةاوادام ّل
ّ
ينا
ديةواوتسي اوادلؤعنُتاتآؾاادةفواوادلفحادناادلفذراإىلاضآبارقذهب اوإثخذهن ؛احىتايلوفااد ا
كيواهلل،اويااةييااحلقاويزوؿاادبذط ،اَهنذااداُِربتاادلآحي اوادظآوؼايفاتنزي ااحلل اديىاادلفذرا
قساذذل ،اوىذااعذاينبغياادابذرهاعناقِب ااد دذةايفاددوهت ،اَةنبغياديةه اادانويعايفاوتسذئ ااإلصبلحا
دوياحاباادلآحي ااديتايةةشهذاادلايموفااواد دوةاعناحةثاادسوةاوادضةف .ا
اد ّ
فقو األولوياتااديتاذلذاحقااداس ًناديىاغَتىذاقنذءاديىاادةي أتآاتبهذا
ةآؼاقأيو:ا"ادةي اقذألحلذـاادشآدة
ويُ َّ
ّ
وقذدواقعاادذياياطيّبهذ"(ٔ).ا ا
اىذهاادسذد ةاتاأتسساأوالاديىاع ىا٘ت ّلنااد ادة اوق رتواديىاَه اادواقع،اَفه اادواقعا
ودراتساوادراتس اعااوَة اقل اعةطةذتواىواادذياياذد اديىاادلوازي (ٕ) اقُتاادللذحلاأواقُتاادلفذتس ا
أواقُتاادلفذتس اوادللذحلادن اتةذرضهذ،اٍباتآتةبااألودويذت،اٍباتنزي ااحلل اادذيادوااألودوي اديىا
ادواقع،أتذايامىاَسواادواقع .ا
وؽللن ااتسانبذطهذ اقذد ة اَسو ااألودويذت اعن اقودو اتةذىل :ﭐﱹﱁ ﱂﱃ ﱄ
ﱅﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊﱸ(ٖ) .ا
:ادواشذءااهللاتةذىلاأفايةُت اأمسذءاادلنذَسُتادينيباصيىااهللاديةواوتسي ادةةّنه ا
وجوااد الد
ِّ
وألراى ادواصيىااهللاديةواوتسي ،اَةُي اعناذد اأفاتةةُتاادلنذَسُتادينيباصيىااهللاديةواوتسي اود ـا
(ٔ) ازلم اادوكةيي ،ا"َسو ااألودويذت ادراتس ايف اادضواقط" .ارتسذد اجذعةة  ،ا(طٔ ،اَآجةنةذ ،اادواليذت اادلاح ةا
األعآيلة :اادلةه اادةذدلياديفلآااإلتسبلعي،أٜٜٚـ):ا .ٔٙا
ادضآ؛ االكاشذؼ اادآاجحا
(ٕ) اَسو اادلوازيذت :اعلطيح ادو اصي اقويّ اقفسو ااألودويذت ،اوىو اادلسذقي اقُت اادنفع او ّ
اقُتااألعور،اويآجحاأح ىذ،ا
عنهمذ،اوؽللناادابذراَسواادلوازيذتااألداةاواآلد ادؤلودويذتااديتايوازفاهبذاويسذق
ِّ
قنذءاديىاادلسذقي اقُتاادضآاوادنفعاَةهذ.اينظآ:ازلم اعلذـادب اادآحة اعيح ،ا"تأصة اَسوااألودويذتادراتس ا
عسذص ي اٖتيةية " .ا(طٔ ،ادمذف :ادار اادةيوـ ،إٓٓٚـ) :اٜٗ؛ اوادضمور ،ا"َسو ااإلصبلح اواداغةَتا
اداةذتسي":اٖ٘.
(ٖ)اتسورةازلم :آٖ.
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تةةةنه اَةو اعليح اشآدة  ،اوإال اَإف ااهلل اال ايةيِّق اعشةئاو اقشيء اؼليو اعن اادلليح اادشآدة ،ا
َاةةةنه اَةواعليح اإهنذءايفذقه ،اوقثّه ااد تسذئساقُتاادلؤعنُت،ادلناد ـااداةةُتاأوىلاقذالدابذر،ا
وعليحاواأرجى،اورجحاد ـااداةةُتاقنذءاديىاَسواادلوازيذتاقُتاادللذحل ،اٍبايأٌباَسوااألودويذتا
ّ
ديًتتةباقُتاادللذحل ،اعبةّنذاأفاادذياينبغياأفايلوفاأوالاد ـااداةةُت،ااوادذياينبغياأفايلوفاثذيةذا
تةةُتاادلنذَسُتاعؤخآا،األفاواقعاادلايمُتايفاذد اادوقتاوظآوَه ،اوايشغذذل اقل ّ اادلفذرايذقضيا
ّ
ادةهود،اوطبةة ايفذؽاادلنذَسُتاتساضياد ـاتةةةنه ،اوتأخَتاذد ااداةةُتادوقتايزوؿاتسورةاقآاءة،ا
اتسورةا
َةآَو ااهلل اإيذى ايف ا
قذؿ اادطربي ايف اتفاَته :ا"ﱹﱄ ﱅﱆ ﱇ ﱈ ﱉﱊﱸ ّ
(ٔ)
قآاءة ،اَسذؿ :ﭐﱹﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥﱸ  ،وقذؿ:ﱹﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ
ﲊ ﲋﲌﲍﲎ ﲏﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔﲕﱸ(ٕ)"ا(ٖ)،اويسوؿااقناكثَتاعةيبلاد ـا
تةةُتاادلنذَسُتايفاتسورةازلم :ا"ايسوؿاتةذىل:اودوايشذءايذازلم األرينذؾاأشخذصه ،اَةآَاه ادةذيذ،ا
ودلناملايفة اتةذىلاذد ايفاٚتةعاادلنذَسُتاتسًتااعنواديىاخيسو،اوٛتبلادؤلعوراديىاظذىآاادابلع ،ا
وردااداآائآاإىلادذدلهذ"(ٗ)،اَواقعاادلايمُتايفاتسورةازلم اكذفاػلاّ ااألودوي ادة ـاتةةُتاادلنذَسُت،اٍبا
دلذ ازاداضآرايفذقه ،اوتة ّ ىاغَتى ،اوأثّآاديىاادلايمُتاَنسضواادهودى ،اوٗتيفاواادناغزوةاتبوؾ،ا
أعآااهللارتسودوا ايف اتسورة ااداوق اقساذذل اقاذالاغيةظذاعثيمذاأعآهايفاتسورةازلم اقساذؿاادلذَآيناقابلا
دنةفذاوضآبارقذهب ،ا اَيذد اَضحه ايفاتسورةااداوق ،اوأعذايفاتسورةازلم اَي ايفضحه ،ايسوؿا
ِِ
ِ ِ
ود ِى اديَىاادنِّػ َف ِ
ضَآُرهُا
ذؽ اياػَاَ َح َذع ْو َف َاعذايَ ُلو ُف ُ
اديَىاإِؽلَذهن ْ ،ا َ َ
اشْبػ َه ً َ
زلم ارشة ارٛتوااهلل:ا"أل َّهن أتُُآ ْ َ
ِ
اديَْة ِه "(٘) .ا
قَذصٌآ َ
اكافذءً اعنه أتذاياظذىآوفاقواعنا
إقسذءً اديةه اوديىاقآاقذهت ،او ا
كمذاأ ّف ايفاد ـاتةةةنه ا" ا
اتبذعاادشآع،اوإفاأقطنوااخبلَو"( .)ٙا
َوقوع اتةةُت اادلنذَسُت اواداةآيف اهب اوعةآَاه اقة احلوؿ اتسببو ااد ادي اوادلوجب ادو-عنا

اغَتى -أشهآ اقُت اادلؤعنُت ،اوأوجب ايف اقذع ااحلج اديى اادلنذَسُت،ا
تة ّ ي اضآر ايفذؽ اادلنذَسُت َ
(ٔ)اتسورةااداوق :اٗ .ٛا
(ٕ)اتسورةااداوق :اٖ .ٛا
(ٖ)اادطربي،ا"جذععاادبةذف"،إٕ:اٗ.ٔٛ
(ٗ)ااقناكثَت،ا"تفاَتاادسآنفاادةظة "،ا:ٚإٖٔ .ا
(٘)ارضذ،اتفاَتاادسآنفااحللة ،أٔ:ا .ٔٙا
()ٙاأقواحةذفااألي داي،ا"تفاَتاادبحآااحملةط"،ا:ٜا٘ .ٗٚا
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و ِْ
ومسه اقذدنفذؽ ،اأدمق اأثآا ايف ايفوس اادلؤعنُت ،اوأكثآ اارتسذقذ اعن اادلؤعنُت ادلةآَاه اخذص اقة عذا
َ
ياة ّ ىاضآرى اإىلاادلؤعنُت .ا
دوياعناادفذئ ةادي دذةايفاعةآَ اعذاح ّسوااداس ًنا
ويفاعآادذةاتسيّ ااألودويذتايفااإلصبلحااد ّ
ا٘تآ اقذدلايمُت ،اوع ىا
وعذ اح ّسو ااداأخَت اعن اادرباعج اوادوتسذئ ااإلصبلحة  ،اوَسذ اديظآوؼ ااديت ّ
حضورى اأو اايلآاَه  ،اوع ى اتسبيه ادئلصبلح ،اَةس ّ عوف اادلليح ادن اتةذرضهذ اعع اادلفا ة،ا
تاادلؤصي ايفاعظذ ّهنذ .ا
قسواد اَسواادلوازيذ
ّ
اادلبٍت اديىاعآادذةااألودويذتاع دذةاالتفذؽاادلليحُت،اوتوََتاا
كمذاأفايفااإلصبلحااد ّ
دوي ّ
،اَةوجهوفادميه اضلوااألى اَذدله ،اويشاغيوفاقذدسضذيذاادلآكزي ادوفااذلذعشة ،ا
دوقاه اوجه ى
ّ
َاُاذحاذل اَآص اعةذيش اادواقع،اَةبحثوفادناادسضذيذااديتاتااوجبااإلصبلح،اََتتّبوهنذاادامذدااديىا
َسهي اادلوازيذت اواألودويذت ،اَالوف اعةذجلاه اذلذه اادسضذيذ اأقآب اديلواب ،اوقلواب اادلةذجل ،ا
ْ
دوياويثمآاقإذفااهللاتةذىلا(ٔ).اا ا
ااد
دوة،اينجحادميه
اإلخبلصايفااد
و
ّ
االنخراط الميداني في الواقع االجتماعي :اَذد ادة اديى اقلَتة اال اق ّ اأف اينخآط ايفاادلة اف اويافذد اقإغلذقة اعع اادواقع ااالجامذدي ،اوىذا ادو اأعلة اكبَتة ايف اَه اادواقع اقآص اظواىآها
ادالور اادنظآي اادشذع اذلذا اادواقع ،أتذا
وعةطةذتو اوجزئةذتو اوتفذصةيو ،اٍب اتلوين اادسواد اادنظآي او ّ
(ٕ)
يامىاَسواادواقع،اٍبااإلصلذزايفاادواقعاقذدوقوؼاديىاادسضذيذازل ااإلصبلح،اواداةيادلةذجلاهذ  .ا
وؽللناتأصة اىذهاادسذد ةاعناخبلؿاتسن اادنيباصيىااهللاديةواوتسيّ اوعنهجوايفاتةذعيوا
وتةذيشواوتفذديواععاأَآادارلامةو،اوادوقوؼاديىاعشذكيه ادناكثب،اواديتاذكآهتذاكابااداَتة،ا
ىذااادلنهجاوىذهاادان ااديتاأعآااهللاقذدازاعهذاواإلؽلذفاهبذ ايفاتسورةازلم ،اَسذؿاتسبحذيو :ﭐﱹﭐﱊ
ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﭐﱸ(ٖ)،اَمذايػُِّزؿاديىازلم اصيىااهللاديةوا
وتسي اىواادسآنفاوغَتهاعنااحللم ا(ادان ) ،ﭧﭐﭨﭐﱹﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ
ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﱸ(ٗ)،اَهنذؾاوحياعايواىواادسآنف،اووحياغَتاعايوا
ىواادان  .ا
(ٔ)اينظآ:اَذيزةاد يل،ا"اإلصبلحايفاادسآنفاادلآًنادراتس اعوضودة ":اصٕٔٔ.ا
(ٕ) اينظآ:ادب اادلبَتاٛتة ي،ا"َسواادواقعايفاادةم ااإلتسبلعياضآورةاحضذري ":اٛ-ٙ؛ ا اودب ااجملة اادنجذر،ا
"يفاَسواادا يناَهمذاوتنػزيبل"،أ:ا .ٙٛا
(ٖ)اتسورةازلم :إ .ا
(ٗ)اتسورةاادبسآة:أ٘ٔ .ا
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اأصيتااداورةادذد اقسودواتةذىل:
تطورىا :اوق ّ
الوعي بنشأة الوقائع التاريخية و ّ(ٔ)
ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉﳊ ﳋ ﳌ ﳍﳎ ﳏ ﳐﱸ  ،اواالتسافذدةا
عنإتذربااألع ااداذقس اىياعناأتسساواتسًتاتةجةذتاادافلَتااإلغلذيب،اوىو اعذايُةآؼ اقذداطويآا
اإلغلذيباادلاواص اديذات(ٕ)،اواديتات دويذااآلي اإىلا٘تثّيوايفاحةذتنذاددذةاوع دويّن،اَبلاينغيقاادواح ا
عنذ اديى ايفاو ،اويبسى احبةس اخرباتو ااحمل ودة ،اق اياةى اداطويآ اذاتو اورلامةو اتطويآا اإغلذقةذا
عاواصبل،اوٖتلة اعذاينفةوأتذاالاياةذرضاععادينو،اودنايفسواذد اإالاقذداَتايفااألرضاوادنظآايفا
أحواؿ ااألع ااداذقس  ،اوٕتذرهبذ ااداذرؼلة  ،اَهذا اادودي ااداذرؼلي ادو اأثآ اكبَت ايف اَسو اادواقع اوتوقعا
،اوعناٍبّااإلصلذزاوادةم ايفاادواقع،اواالتساة اداديمااسب اواداخطةطادو(ٖ)،اذد اأفاعةآَ ا
ادلااسب
َ
ااحلق اديم دويّن اق دة اعيموس ،اوذد اأددىا
أحواؿ ااألع اادلذضة اتاذد ااد ادة اديى اتوصة
ّ
داغةَتى اوإصبلحه  .ا
ٖ-أثر فقو الواقع الدعوي في إصالح البال والمتعلق بالمدعو ا
إ ّفااد ادة اينبغياأفايلوفاديىاقلَتةايفاحذؿاادل دو،اَبلاق ّ اعناعآادذةاادل دويّناوأحواذل ا
ادةيمة اواإلؽلذية اوادنفاة اواالجامذدة اوطبذئةه اادشخلة ،اوحذجذهت اودذداهت اوعذاينفةه ،احىتا
ؼلذطباك اصنفاقذألتسيوباادذيايبلئمو،اويفاإطذراعساضىاادشآية  .ا
اأصيت اتسورة ازلم اذلذا اادآكن اعن اخبلؿ ااحل يث ادن اادلنهج اادذي ااتبةاو ااداورة ايفا
وق ّ
تطبةقاخط ااإلصبلحاادًتقوياديم دوين،اَشميتاإصبلحااألدمذؿاادسيبة ،اوىياأعآاضايفاة ا
،اوكذيتاتسببذا
ُوج تادن اقةضاادلايمُت،اكذدبخ ،اوادطمعاواحلآصاديىااد يةذ،اوادوىناوادةأس ا
يفاقةوداادبةضادنااجلهذد،اكمذامشيتاإصبلحااألدمذؿاادب ية ،اقإصبلحاأدمذؿااجلوارحاوعآادذةا
ح وداادشآعاَةهذ،اكلي اادآح ،اك اذد ادذجلاوااداورة أتنهجةذتاإصبلحة ارقّذية ،اوقغَتاىذها
ةاأكثآاعناكوهنذا
ا
ادلنهجةذتاادآقّذية ااإلصبلحة اَهياإصبلحذتايذقل ،اإفاملاتلناأحةذيذاعفا
عليح  .ا
وق اايطيست ااداورة ايف ااإلصبلح اادًتقوي اديم دوين اعن اعنطيق ااداوحة  ،اَهي اخط ا
إصبلحة اتآقوي اقفلآاتوحة ي،اَب أتاقإصبلحاادةسة ةاوذد اقأتسذدةباعانود اتااجةشااإلؽلذفا
ﱹﲿ

(ٔ)اتسورةازلم :آٔ .ا
(ٕ)اينظآ:اتسةة اقناصذحلاادآقةب،ا"أتسساادافلَتااإلغلذيباوتطبةسذتوإتذهاادذاتاواجملامعايفاضوءاادان اادنب اوي ":ا
،ٕٙا.ٕٜااتسًتجةتاقاذريخأٖٜٗ/٘/ٕٜىػاعناعوقعا.https://goo.gl/9HVPLU
(ٖ)اينظآ:اٛتة ي،ا"َسواادواقعايفاادةم ااإلتسبلعياضآورةاحضذري ":ا.ٛ
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يفاقيوهب اوتااثَتاكواعنو،اعذاقُتاتآغةباوتآىةب،اَةنةلساذد اديىاتسيوكةذتو اععايفاواوععا
اآلخآين .ا
اأصياوا
أعذاادلنهجاادذيااتبةاواتسورةازلم ايفاتطبةقاخط ااإلصبلحاادًتقوياديم دوين،اَس ّ
اداورةاقذدطآؽاواألتسذدةباادًتقوي اادسآنية ااآلتة  :ا
أ-التربية بالتأىب واليقظة الدائمة في أعمال المؤمن القلبية والبدنية:
اأصيتا
وادا اقّآ اواحلذر ااد ائمُت ،اواداحآي ااد ائ احل ود اادطآيق ،اواحلاذتسة اادلآىف  ،اوق ّ
اداورةاذلذاااألتسيوباادًتقويايفاقودواتةذىل:اﭐﱹﭐﳤ ﳥﳦ ﳧﱸ(ٔ)،ايسوؿااآلدوتسيارٛتوا
اهلل:ا" وادلآاداعناديمواتةذىلاقذد اٖتذيآى اعناجزائواودسذقواتسبحذيو اأواادًتغةب ايفااعاثذؿاعذا
ادز اوج ّ ادنواديىاطآيقاادلنذي "(ٕ)،اويسوؿاادزحةييا
يأعآى اج ّ اشأيواقواوادًتىةبادمذاينهذى ّ
رٛتوااهلل:ا" وادةي اقأفااديَّوارقةباديىاك اشيءاياا دياادطذد اوادةم اادلذحل،اويوجباادآىب ا
عناادةلةذفاوادلخذدف ،اوىواعةٌتااداسوىااديتايوَقااديَّواإدةهذادبذدهاادلؤعنُت"(ٖ).
ب-إصالح األعمال البدنية والقلبية
إصالح األعمال البدنية (صلة األرحام):
اتساخ عت ااداورة اأتسيوب ااداسآيع اوادًتىةب اواداوقةخ اعن اتسوء اادةذقب  ،اَسذؿ اتةذىل:ا
ﱹﱭﱮ ﱯﱰﱱﱲ ﱳﱴﱵﱶﱸ(ٗ)،اَس اخذطبتااآلي اادلنذَسُتاعه دةا
،اعيوح اذل اقذداحذيآاوادنذيآ،ايسوؿاادآازيارٛتوااهلل:ا" وىذهااآلي اَةهذاإشذرةاإىلا
قاوءادذقباه
ّ
َاذداقوؿاقذدوه،اوىواأهن اكذيواايسودوفاكةفايسذت اوادسا اإَاذداوادةآباعناذوياأرحذعنذاوقبذئينذ؟ا
َسذؿاتةذىل:اإفاتودةا االايسعاعنل اإالاادفاذدايفااألرضاَإيل اتسايوفاعناتس روفاديةواوتنهبويوا
وادساذؿاواقعاقةنل ،اأدةساقايل اادبنذتاإَاذدااوقطةذاديآح ؟اَبلايلحاتةييل اقذد اععاأيوا
خبلؼاعذاأعآااديّواوىذااطذد "(٘) .ا
اعفآد اديىاقودو اتةذىل:ﭐ
ويسوؿااقنادذشورارٛتوااهلل:ا"عساضىاتنذتسقاادنظ اأفاىذهااآلي ّ
(ٔ)اتسورةازلم :ا ٜٔا
(ٕ) اشهذبااد ينازلمودااقنادب ااهللااحلاةٍتااآلدوتسي،ا"روحاادلةذينايفاتفاَتاادسآنفاادةظة اوادابعاادلثذين".ا
اادبذريادطة ،ا(د.اط،اقَتوت:اداراادلاباادةيمة ،ا٘ٔٗٔىػ)،أٖ:إٕٔ.ا ا
ٖتسةقادييادب ا
(ٖ)اادزحةيي،اادافاَتاادلنَت"،ا:ٕٙأٖٔ.
(ٗ)اتسورةازلم :إٕ
(٘)اادآازي،ا"عفذتةحاادغةب"،ا:ٕٛاٗ٘ .ا

- ٕٖٛ -

مجلة الجامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية  -العدد ٘ - ٔٛالجزء الثاني

ﱹﭐﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫﱸ زلم :إٔ؛األيوايفه اعنواأيواإذاادزـااألعآا
تودواادناادساذؿاوايلشفايفذقه اَالوفاإ٘تذعذادلذايفااآلي ااداذقس (ٔ) اعنااإليبذءأتذاتسةلوفاعنا
ادلنذَسُت ايوـ اأح ...واالتسافهذـ اعااةم ايف اادالذيب ادلذ اتسةةاذروف اقوَ...ذدلةٌت :اأَةاحسق اإفا
تودةا اأيل اتفا وفايفااألرضاوتسطةوفاأرحذعل اوأيا اتزدموفاأيل اتودةا اإقسذءاديىاأيفال ا
وديىاذوياقآاق اأياذقل ا...وىذااتوقةخ...وادلةٌت:اأيل اتسةوفاَةمذازدما اادافذدياعنو اوذد ا
قاأية اادلفآ"(ٕ) ،اَافا اوف ايف ااألرض اقة ـ اعةوي اأى ااإلتسبلـ اديى اأد ائه  ،اوتسطة اوفا
أرحذعل ؛األفاعناأرحذعل اكثَتااعناادلايمُت،اَإذااملاتةةنوى اقطةا اعذاقةنل اوقةنه اعناادآح ،ا
حةثاكنا ايفااجلذىية ااتَساايوف اديىاأدىناشيء،اكمذاتأٌبااآلي اأيضذاتشةآا
ٍباإفاادساذؿادي يل ا ا
قأفاادفاذدايفااألرضاوقطةة ااألرحذـاعناشةذراأى اادلفآ،اَهمذاجآعذفاكبَتافاغلباديىاادلؤعنُتا
اجانذهبمذ(ٖ) .ا
ويفاذد اعنهجادظة اعناعنهجةذتااإلصبلحاادًتقويااتساخ عاهذااداورةاداحذيآاادلؤعنُتا
ِ
دنااإلتسبلـا
أفااداويلا
ّا
اعناتاوؿادوايفاوااداويلادنادينااهللاتةذىل،اقأفاذد اشةذراديلفذر،او
وك
ّ
اأتساتادئلصبلحاادةس يا
أس اك ِّ اَاذد ،اَذحذرواادئبلاتاأتسوااهب ،اَةُس حايفادسة تل ،اَذآلي ّ
رُ
ديوصوؿاإىلااإلصبلحاادًتقوي،اوىذااددة اديىاأفااإلصبلحاادةس ياىواأص ااك اإصبلح .ا
 إصالح األعمال القلبية (معالجة الخواطر الفطرية) ،ومنها:
ٔ-الوىن (الشح في ذات النفس عند الجهاد)
تسيلتاتسورةازلم اخطواتاتآقوي اودس ي ادلةذجل اادوىناادذيايلةباقةضاأَآاداادلايمُتا
حُت ايُليَّفوف اقذجلهذد؛ ادلشساو ،اورٔتذ ايلوف ادبةضه اقآاق اورح ادن اادلفذر ،اَةن ىذ اغلنحوفا
دياي ،اَنهذى ااهللاتةذىلادناذد ،اَسذؿاتةذىل :ﱹﲋﲌﲍ ﲎﲏﱸ(ٗ)،اوق اكذفاذد اعنا
ّ
خبلؿاادلنهجةذتاواخلطواتاادًتقوي ااآلتة  :ا
(ٔ)اوىياقودواتةذىل:

ﭐﱡﭐ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ

ﱚ ﱜ ﱝ ﱞ ﱠ زلم :إٓ.
ﱛ
ﱗﱘﱙ
(ٕ)ااقنادذشور،ا"اداحآيآاوادانويآ"،ا:ٕٙاٗ .ٜ٘-ٜا
(ٖ)اينظآ:ااآلدوتسي،ا"روحاادلةذينايفاتفاَتاادسآنفاادةظة اوادابعاادلثذين"،أٖ:إٕ٘؛اودمآاقناديياقنادذدؿا
احلنبيي،ا"اديبذبايفاديوـاادلاذب".اٖتسةقادذدؿادب اادلوجوداوديياعةوض،ا(طٔ،اقَتوت:اداراادلابا
ادةيمة ،أٜٗٔىػٜٜٔٛ-ـ)،ا:ٔٚا٘٘ٗ.
(ٗ)اتسورةازلم :اٖ٘.
ا
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األولى:ا ي اءاادلؤعنُتاقلف ااإلؽلذف،اوددوهت اإىلاتسيوؾاادافلَتااإلغلذيبإتذهاادذاتايفاد ـا
ادوىن :اَس اذَ َكآ ااهلل اتسبحذيو ايف اىذه ااداورة اادلؤعنُت اقلف ااإلؽلذف اٙتذين اعآات ،ايذداى اعآتُتا
بﱹﭐﱰﱱﱲﱸ وادلآاتاادات اادبذقة اذكآى اقلف ااإلؽلذف،اَلأفااهللاتةذىلاؽلا حه اهبذها
:ايذاعنااتلفا اقلف ااإلؽلذفاالاتفةيوااعذاينذيفااإلؽلذف،اَذإلؽلذفا
ادلف اوهبذااادالآًن ،اويسوؿاذل
َ
قذهلل اي دو اإىل اد ـ اادوىن اوادضةف اوادةأس اوادسيق ،اق اي َع اإىل اادآضى اقسضذء ااهلل اوادطمأيةن ا
وادسوة،اوؽلنعايفساادلؤعناعنااالتساجذق ادوتسذوساادشةطذفااديت اتشةع اَةهذاادةأس؛ اَنفساادلؤعنا
نعن اعطمئن اإلؽلذهنذاادةمةقاقأفااهللاعةه اوعةةنه اويذصآى  .ا
اتوصيوااقفطآهت اودسوذل اإىلاأفاعذا
َلذيتاادناةج ااتساجذق اادلؤعنُتاألعآااهللاتةذىل؛األهن
ّ
اإغلذقةذاَأدىاهب اإىلا
اىوااحلق اعنارهب ،اودذد اكذفاتفلَتى
جذءاقوازلم اصيىااهللاديةواوتسي
ّ
ّ
اإلؽلذفاواعاثذؿاأعآااهللاتةذىل.ا ا

(ٔ)
،اَةواحثاديمؤعنُتاديىاتسيوؾا
كذد اَإفاقودواتةذىل:اﱹﲋ ﲌﲍ ﲎﲏﱸ
ّ
ادافلَتااإلغلذيبايفاادافذؤؿاود ـاادوىناأوااحلزف .ا
َذآلي اادلآؽل اٖتم ارتسذد اإغلذقة اديمؤعنُتاتةيمه اكةفايايلوفايفاحةذهت اتسيوكذاإغلذقةذ،ا
ايةزز ااإلصلذز اوادنشذط ،اوي َعا
قأف ايلويوا اعافذئيُت اوال ايهنوف اوال اػلزيوف اوال ايسيسوف ،اَهذا اشلذ ّ
اداواك اوادلا  ،اذد اأفاادةذع اادنفاياواألَلذراوادلشذدآاتؤثآاديىاادوظذئفاادب ية اوادايوؾا
ادوظةفياتسيبذاأواإغلذقذ(ٕ) ،اكمذاأشةآتااآلي اقأفاادوىناعذعوـاعناخبلؿاادنهيادنو،اوذد األيوا
ادززت ااآلي اادةذع اادنفاي ادن ا
ينذيف ادوازـ ااتساخبلؼ ااهلل اديمؤعنُت ايف ااألرض ،اٍب اقة اذد ّ
ادلؤعنُتاوجةيتايفوتسه انعن اعطمئن ،اقأفاأثباتاعةة ااهللاذل اﭐﱹﲒ ﲓﱸ(ٖ)،اوى اقة اذد ا
ا
تفذؤؿاوتشجةعاأكثآاعناذد ،اوشلّ ِ
ن؟اعنااهللاتةذىل! ا
(ٗ)
الثانية:اتسن ااهللايفاتلآًناادلؤعنُت ﭐ ﭐﱹﲐ ﲑﱸ ،ا اوتبشَتاادلؤعنُتاقذدظفآاديىااألد اءﭐ
ﱹﲒﲓﱸ(٘)،اوتوَةاه اأجورى ﭐ ﭐ ﭐﱹﲔﲕ ﲖﱸ(ٔ)،اَهذااشلذايوجبادواادنشذط،اوػلفِّزا

(ٔ)اتسورةازلم :اٖ٘ .ا
(ٕ)اينظآ:ازلم اجودتايذصآ ،ا"األعآاضاادنفاة اوأثآىذاديىاادايوؾاادوظةفي" .ارلي اادةيوـااإلياذية  ،اجذعة ا
قالآؼ.ا ا
=زلم اخةضآاقالآةآٔ،ا(ٕٓٓٙـ):ا،ٚ-ٙا ّ
(ٖ)اتسورةازلم :اٖ٘ .ا
(ٗ)اتسورةازلم :اٖ٘.
(٘)اتسورةازلم :اٖ٘ .ا
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علّاوادبذؿااجله اَةمذايًتتباديةواادثواب،اويبةثااألع ايفاقيبو،اَلةفاإذاااجامةتاىذهااألعورا
خاادةسُتايفاقيبو،اويسويايفاواديىاعذاَةوا
ايوجبادواادنشذطااداذـ،اويآتس
ادثبلث ،اَبلاش ّ اأفاذد
ِّ
ّ
صبلحو(ٕ) .ا
ِ
با
الثالثة:اتأكة ا ّا
احلضاديىااجلهذداقذدازىة ايفااد يةذاواداهويناعناشأهنذ:اَذالشاغذؿاَةهذادَة ٌ
َوَذلٌْواودذة،اودلنهذادةاتاقثذقا ،اوعذايةسبهذاإالاادن اع ﭐﭐﱹﲘﲙ ﲚ ﲛ ﲜﲝﱸ(ٖ)،ا"وادنفسا
وحب ااد يةذ اواحلآص اديةهذ اَهي اعآيض اشذذة ،األف اادبوادث اادلؤدي ا
ادبشآيّ ااديت اتاا اقذدطمع ا ّ
ديحآصاوادطمعاتساؤثآاديىاصحاهذااجلا ي اوادةسية اوادآوحة اوادنفاة "(ٗ)،اَاسة ادنااجلهذد،ا
ودذااهنىااهللاتةذىلادنااالشاغذؿاقذد يةذاوياةذفااآلخآة .ا
(

الرابعة:اادًتغةبايفااإلؽلذفاواداسوى:اقذؿاتةذىل :ﭐ ﭐﭐﱹﲞﲟﲠﱸ ٘)،اٍبار ّغبايفااآلخآةا

قبةذف اٙتآة ااإلؽلذف اواداسوى اوادطذد اوأهنذ اراجة اإدةه ايف ااآلخآة ااكذعي اغَت اعنسوص
()ٙ
،اوىذااعذايامةواادًتقويوفاقذداةزيزااإلغلذيب،اوادذيادواأثآااكبَتايفاإصبلحاادايوؾا
ﲢﱸ
ّ
اإلياذين .ا
وقذداأع ايف اادلنهج اادذي ااتبةاو اتسورة ازلم ايف اعةذجل َاوَىن اادنفس ادن ااجلهذد ،اصل اأ ّهنذا
تآاوحت اقُتاأتسيوب ااإلغآاء اٍب ااداحذيآ اٍب ااإلغبلؽ اقذإلغآاء ،اَفي اخطوة اادلةذجل ااألوىل ايذداى ا
قلف ااإلؽلذف اعذدحذ اوعلآعذ اذل اذل اياه اإىل ااإلؽلذف اقو اتسبحذيو ،اوق أ اقزرع اادافذؤؿ اوادايوؾا
اإلغلذيب ايف ايفوتسه  ،اويف ااخلطوة اادثذية اإغآاء اادلؤعنُت اوتآغةبه اقالآؽله اوقذدظفآ اديى اأد ائه ا
وتوَة اأجورى ،ااويفاخطوةاادلةذجل اادثذدث اح ّذرى اعناادآكوفاإىلااد يةذ،اٍباخا ايفاخطوةاادلةذجل ا
ادآاقة اقًتغةبه ايفااإلؽلذفاواداسوىاويفااآلخآة،اوإغآائه اقاوَة اأجورى اكذعي ايوـاادسةذع ،احةثا
إغلذيب ،اعنا
َا
غايّ
فااداحذيآ اوأحذطو اقأتسةج اعنااإلغآاء،اذد اأ ّاف اق ءاوخا اادلودظ اواإلرشذد اقأعآ ا ّ
أاوخا اادلودظ اواإلرشذد اقأعآا
أكثآ اتأثَتا ايفاادنفس ،ااوأددىادسبوؿاادلودظ اشلذادواق ا
ع حاوإغآاء ا ُا
ﱹﲡ

(=ٔ)اتسورةازلم :اٖ٘.
(ٕ)اينظآ:ااداة ي،ا"تةاَتاادلآًناادآٛتنايفاتفاَتاكبلـاادلنذف":آ.ٜٚ
(ٖ)اتسورةازلم :ا .ٖٙا
(ٗ)اأٛت ادطفياقآكذت،ا"ادطبةة اادبشآي ايفاادسآنفاادلآًن".ا(د.اط،اادآيذض:اداراادلآيخ،أٜٔٛـ):ا٘.ٔٙ
(٘)اتسورةازلم :ا.ٖٙ
()ٙاتسورةازلم :ا .ٖٙا
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عناذـ اوٖتذيآ ،اَانفآاادنفساحةنئذاوتااوحشاوتأىباادنلح،اوىذااعناأصلحاوأصلعاوأقوىا
تسييب ،ا ّا
ّا
عنهجةذتااإلصبلحاواداغةَتاادًتقوي،اشلذايوجباديىااد دذةاوادلآقُّتااداَتاديىاعنهجاادسآنفايفا
اإلصبلحاادًتقويادل دويّه اوطبلهب  .ا
ٕ-شح النفس بالمال
اشح اادنفوس ايف اذاهتذ اقذجلهذد ،اقأروع اعنهجةذت ااإلصبلح ،اكذد ا
وكمذ ادذجلت ااداورة ّ
دذجلتاشحهذاقذدلذؿ،اوذد اقذدوتسذئ اوادلنهجةذتاادًتقوي اادسآنية ااآلتة  :ا
ّ
األولى :اادًتقة اقذدس وةاعناخبلؿاادًتغةباقذألجآاادةظة ايوـاادسةذع اديمال ّ قُت،اواداوقةخا
شح اقبذؿاادلذؿايفااجلهذد :ﭐﭧﭐﭨﭐﱹﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷﲸ
دلناي ّا
(ٔ)
ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾﲿ ﳀ ﳁﳂ ﳃﳄﱸ ،ايسوؿااقنادذشورارٛتوااهلل:ا"َسودو ﭐ
ﭐﱹﲵﲶﲷﲹﲺﲻﲼﲽﲾﱸ اإعذ اعاوؽ اعاذؽ ااداوقةخ اأو اعاذؽ اادانبةو اديىا
اخلطأا يفاادشحاقبذؿاادلذؿايفااجلهذداادذياىوازل ااداةذؽاألفاادلآءاق ايبخ آتبلادةسادذئ اآتيوا
دنايفاو،اوعةٌتاقودو ﭐﭐﭐﱹﲻﲼﲽﲾﱸ اَإظلذايبخ ادنايفاواإذاياملناد وهاعنااداايطا
ديةواَةذدآتيواقذدضآاديةو،اأواَإظلذايبخ ادنايفاواْتآعذهنذاعناثوابااإليفذؽَ...ذهللاادغٍتاادلطيقا
تسبحذيو،اوادغٍتاادلطيقاالاياأؿاادنذساعذالايفاشيء،اوادلخذطبوفاَسآاءاَبل ايطمعاعنه اادبذؿ،ا
َاةُتاأفاددذءى ادةنفسواايفاتسبة ااهلل،اددذءاقلآؼاأعواذل ايفاعنذَةه "(ٕ)،اإذفاَمناادلايمُتا
يذس ايبخيوف ،اوعنه ا َاعن اغلود اضذرقذ اأروع ااألعثي ايف اادبذؿ اواداضحة ادن اطةب ايفس اورضى،ا
اءاعنايبخ أتَناالايبخ  .ا
َلأ ّفاىذهاددوةاعنااآلي اإىلاضآورةااقا َ
الثانية :ااتسانهذضاعل اادلؤعنأتآادذةااهللاتةذىلايفاتلذدةفواطذق اادلؤعن اوحذجاو:املايأعآااديَّوا
دطفذاعنواورٛت اقإيفذؽاٚتةعاادلذؿايفاتسبةيو،اكذدزكذةاواجلهذداووجوهااخلَت،اق اأعآاقإخآاجاادبةضاعنا
ادآقحاادذياىواعناَض ااديَّواودطذئو،االاعنارأساادلذؿ،ادَتجعاثواقواإىلاادلنفقايفاو؛األفاادلذؿا
زلبوبااإلياذفاطبةذ،اودواكيّفه اتسبحذيواقذؿاأعواذل اكيهذ،ادضذقت اص ورى ا اوظهآت اأضغذهن ،ا
ا(ٖ)
وازدادوااوىنذاديىاوىن؛ ادةيمواتسبحذيواقشحايفوس ادبذده،اوىواالايليفايفاذاإالاوتسةهذ ،ﭧﭐ
(ٗ)

ﭐﭨ ﭐﱹﭐﲣ ﲤ ﲥﲦﲧ ﲨ ﲩ ﲪﲫﲬ ﲭﱸ .

(ٔ)اتسورةازلم :ا.ٖٛ
(ٕ)ااقنادذشور،ا"اداحآيآاوادانويآ"،ا:ٕٙا٘ٔٔ .ٔٔٙ-ا
(ٖ)اينظآ:اادزحةيي،ا"ادافاَتاادلنَت"،ا:ٕٙآٗٔ .ا
(ٗ)اتسورةازلم :ا .ٖٚ-ٖٙا
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اج َّا اثػَنَ ُذؤهُ:اإِ ْف ايَ ْاأَدْ ُل ْ َارقُّ ُل ْ اأ َْع َوادَ ُل ْ اﱹﭐﲩﱸ يػَ ُسوؿ:ا
يسوؿاادطربيارٛتوااهلل:ا"يَػ ُس ُ
وؿ َ
َػةج ِه ُ ُك اقِذدْماأَدَِ ِ
ِ
ِ
ِ
وىذا
ف،اﱹﭐﲪﱸ:ايػَ ُس ُ
اديَْة ُل ْ اقِطَيَبِ َهذاعْن ُل ْ اَػةُػ ْيح َ
،اويُي ُّح َ
ذاو٘تَْنَػةُ َ
وؿ:اتَػْب َخيُوااهبَ َ
ُْ ْ َ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وىذ ،ا َوقَػ ْودُوُ:ا
إِيَّذهَُ ،
اضنِّذ اعْن ُل ْ اهبَذَ ،اودَلنَّوُ َ
ادي َ اذَاد َ اعْن ُل ْ َ ،اوع ْن اضةق اأَيْػ ُفا ُل ْ ا َػيَ ْ ايَ ْاأَدْ ُل ُم َ
اتسأَدَ ُل ْ اأ َْع َوادَ ُل ْ ِأتَ ْاأَدَاِ ِو ا َذدِ َ ِاعْن ُل ْ ا
ﱹﲫﲬﱸ ايػَ ُس ُ
ِج َ
اج َّ اثػَنَ ُذؤهُ ادَ ْو َ
وؿَ :اوُؼلْآ ُ
َضغَذيَ ُل ْا"(ٔ).
أْ
ج-اإلنذار قبل حلول العقاب :ا ُخامت ااداورة أتذ اي ّؿ اديى اضآورة ااتبذع اىذا ااد ين،ا
وطذد ااهللاتةذىلاَةمذايأعآ،اوذد اقأتسيوبااإليذاراقذتساب اؿاادلؤعنُتادن اتودّةه ادناطذد ااهللا
تةذىل اوقذذل اأيفاه اوأعواذل ايف اتسبة ااهلل اقغَتى اشلّن اى اأى احلم اددوتو :ﭧﭐﭨﭐﱹﳅ
ﳆﳇﳈ ﳉﳊﳋ ﳌ ﳍﱸ(ٕ)،اويفاىذهااآلي اددة اديىاأفاتسيباادنةم -
اإلؽلذفاواخاةذرااهللاذل احلم اددوتو-اديمنة اديةه اتنبةواذل اديىااتساحسذقه االتساب اؿااهللاتةذىلا
ذل ،ا اوإدآاضااهللاتةذىلادنه (ٖ) .ا
اقُتااهللاتةذىلاعذاح ّاقذألع ااداذقس اعناادةسذباوادا عَتادن عذاكفآوااقذهللاتةذىلا
كذد اَس ّ
دوا،اويفاىذااٖتذيآاوإيذاراقذدةسذباقب اوقودو ،ﭧﭐﭨﭐﱹﭐﲿﳀ ﳁﳂﳃ ﳄﳅ ﳆ
وتو ْ
ﳇﳈﳉﳊﳋ ﳌﳍﳎ ﳏ ﳐﱸ(ٗ)  ،اَمنهجة ااإليذار اقب اادةسذب اذلذ اَةذدة ااكبَتة ايفا
ادوصوؿاإىلاادايوؾاادًتقوياادلحةح،اشلذاغلة اادفآداصذحلذايفايفاو،اعليحذادغَته .ا
د-العقاب لمن لم يتّعظ بغيره :اَس اجذءتاتسورةااألحسذؼاقب اتسورةازلم اتاح ّ ثادنا
يناديىاعآ اا دزعذف،اوددوهت اقذديتاىياأحان،اَيمذاملاينفةه اذد اواتسالربوا،اَس ا
إدآاضاادلذَآ
ّ
اادنلح،اودذااجذءتاتسورةاادساذؿاٖتض اادلؤعنُتاديىاقاذؿاادلفذر،ا
ح ّ اهب اادةسذباإذاالاينفةه
ّ
اادلغذر،اقذإلضذَ اإىلاإضبلؿااهللاأدمذذل اوإحبذطهذ .ا
واإلجهذزاديةه ،اوإدزاعه ّ
ٗ-أثر فقو الواقع الدعوي في إصالح البال والمتعلق بمنهجيّة الدعوة
عنهجة ااد دوة:اىياادسواد اواألتسذدةبااد دويّ ااديتاينبغياديىااد ادة اعآادذهتذاواداَتاقنذءا
ديةهذايفاعةذجل اأحواؿاادنذس؛ادالوفاددوتواديىاقلَتة،اَانجحاوتثمآ(٘) .ا
(ٔ)اادطربي،ا"جذععاادبةذف"،إٔ:أٖٕ .ا
(ٕ)اتسورةازلم :ا .ٖٛا
(ٖ)اينظآ:ااقنادذشور،ا"اداحآيآاوادانويآ"،ا:ٛا .ٕٜٗا
(ٗ)اتسورةازلم :آٔ .ا
(٘) اأَ تايف اعنهجة ااد دوةاعن:اد يذفاقنازلم ادآدور،ا"عنهجااد دوةاادلةذصآةايفاضوءاادلاذباوادان ".ا =
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دويّ ،اكمذايأٌب :ا
اأصيتاتسورةازلم ارلمود اعناادسواد اادلنهجة اواألتسذدةبااد ا
وق ّ
فقو األولويات في الدعوة إلى أصول الدين ثم العمل الصالح(ٔ)
اقبوؿ اادةم اادلذحل اعنا
ط اادسآن ُف َ
ﭐﭧﭐﭨﭐﱹﱊ ﱋ ﱌ ﱍﱸ  ،اَهنذ ارق َ
ادلةذعبلتاقذإلؽلذف،اوقغَتااإلؽلذفاػلبطاادةم  ،ﭧﭐﭨﭐ ﱹﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅﱆ
ادةبذداتاو
ُ
ﱇ ﱈﱸ(ٕ)،اكذد اي اءااهللاديمؤعنُت،احةثايذداى اعآتُتايف اتسورةازلم اقلف ااإلؽلذف،ا
وىذاايااجةشايفايفوتسه اكواعنااإلؽلذف،اَة َةه اإىلااالعاثذؿادلذاقة اادن اءاعناادةم اأواتآكو،ا
َس ّ ـ اصف ااإلؽلذف اديى اادةم  ،ﭧﭐﭨﭐﱹﲤﲥﲦﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫﲬﱸ(ٖ)،
وﭧﭐﭨﭐ ﭐﱹﱰﱱﱲ ﱳ ﱴﱵﱶ ﱷ ﱸ ﱹﱸ(ٗ) ،اوكذد اادةي ا
قذداوحة اقإقآاراادسيباقوح اية ااهللاتةذىلاأوال،او٘تذعواادةم أتساضىاىذااادةي  ،ﭧﭐﭨﭐﱹﭐﳙﳚ
ﳛ ﳜ ﳝ ﳞﳟ ﳠ ﳡﳢﱸ(٘) ،اَذألص اأف ايس ّ ـ ااد ادة ااد دوة اإىلا
ادةبذدات،اوٓتذص ادلناَس اإؽلذيواأواضةف.
اإلؽلذفاديىااد دوةاإىلااألدمذؿاو
ّ
الجزاء من جنس العملاَبل اق ّ اعن ارقط ااألتسبذب اقناذئجهذ ،ادلذ ادذد اعن اأثآ ايفاي اي َع ادئلصبلح اواداغةَت،
ﭧﭐﭨﭐﱹﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ

ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕﲖ ﲗ ﲘﲙﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ

()ٙ
ِ
أتاقذ ْكآااجلن ا
يسي اادلؤعنُتاوادلذَآين،اَب
آ
َ
اءاوعآجعا
ز
ج
اقُتا
،اقذقيتااآلي
ﲢ ﲣ ﲤﱸ
ْ
اديلذَآين ،اوىذه اادلسذقي اال اق ّ ا
ا
اديت اأد ّ ىذ ااهلل اتةذىل اديماسُت ،اٍب اخامت اقذكآ اادنذر ااديت اأ ُِد ّ ت

= (طٕ،اد.اـ،اد.اف،إٖٗٔىػ)؛اوقبلؿاخية ايذتسُت،ا"عنهجةذتااإلصبلحاواداغةَتايفاتسورٌبااأليبةذءاواحلجا
دراتس اعوضودة ".ارتسذد اعذجااَت،ا(غزة:ااجلذعة ااإلتسبلعة ،إٕٔٓـ)؛ا اود يذف اأجذي ،ا"خطذباادنذسا
يفاادسآنفاادلآًناقآاءةايفايودة اادلضذعُتاونَذقهذ"ٕٓ-ٔٚ:؛اوصبلحاتسيطذف،ا"تسورةاادلهفاعنهجةذتا
يفااإلصبلحاواداغةَتادراتس اتأصةية اتطبةسة ".ا(طٔ،اادسذىآة:اداراتسيطذفادينشآ،إٓٓٛـ).
(ٔ)اتسورةازلم :إ.
(ٕ)اتسورةازلم :أ .ا
(ٖ)اتسورةازلم :ا .ٚا
(ٗ)اتسورةازلم :اٖٖ.
(٘)اتسورةازلم :ا .ٜٔا
()ٙاتسورةازلم :ا٘ٔ .ا
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دي ادة اعناإقآازىذاديم دويّن،اَهيات َةه اديموازي اوادلسذري اوادافلَتأتآوي اودق اقُتاجزاءاادةم ا
علذ،اقنذءاديىاادنفعاأواادضآاادلًتتّباديةهمذ،اَأتسيوبا
ادلذحل،اوجزاءاادةم ااداةئ،اٍباتآجةحاأح
ّ
ادًتغةباداَعاإلصبلحاادةم ،اوأتسيوباادًتىةباداَعادًتؾاادلنلآ،اوأتسيوباادلسذقي اوادلسذري ايضةفا
دنلآااإلثذرةاواداشويقاد ىاادلخذطب .ا
إصالح شأن المسلمين وواقعهم تفصيال ،وبيان خطط الكافرين وتآمرىم ضدالمسلمين إجماال:
َليتاتسورةازلم ايفاتأصة اعنهجة اإصبلحاحذؿاادلايمُتادس يذاوتآقويذاوتسةذتسةّذاكمذا
ّ
تسبقااحل يثادناذد ،اودلنهذاأٚتيتايفاقةذفاتآعآاادلفذراوادلنذَسُتاض ّ اادلايمُت،اواكافتا
قذإلخبذرادنه اقأفاادلفذرااتبةوااادبذط ،اوق ُازيناذل اتسوءاأدمذذل اواتبةوااأىواءى ،اوأهن اكآىوااعذا
ىاقوهت ،اق اأشذرتاإىلاضةفه ،احةنمذاأوجبااهللاديىاادلؤعنُتا
أيزؿااهلل،اوملاتاح ّ ثادناع
ّ
اادلن اوادف اء ،اَ ّؿ اذد اديى اقوة اادلؤعنُت اوضةفا
ضآب ارقذهب  ،اواإلثخذف اهب ّ ،
اوخَتهت اقُت ّ
أد ائه ا،اكمذاقةّنتاتسبة اادلنذَسُت،اوَضحاه ايفاتودةه اديشةطذف،اويفاتآعآى اععاادةهود،اودلنا
ديىاتسبة ااإلٚتذؿ .ا
ويفاتفلة ادبلجاشأفاادلايمُت،اوإٚتذؿاقةذفاكة اادلذَآيناوادلنذَسُت،اددوةادي دذةاقذدب ءا
قذإلصبلح اادةس ي ايف اصفوؼ اادلايمُت ،اوتأىةيه اإؽلذيةذ ،اَهذا اادذي اينفةه اوينلآى اديىا
دويه .
د ّوى ،االااتساةآاضاقوةاادلذَآيناوديوعه ااديتاتزرعاادوىناوادةأسايفايفوساع ّ
الراشد
فقو الخطابّ
الدعوي ّ
دويايفاتسورةازلم أتذايأٌب :ا
ؽللناقةذفامسذتااخلطذبااد ّ
 سمات ترجع إلى مستوى بنية الخطاب ،ومنها:
ٔ-اإلقبال على المخاطبين المؤمنين ،واإلعراض عن الكافرين
ادام تاتسورة ازلم اأتسيوباادن اءاوكذؼااخلطذب ايف اسلذطب اادلؤعنُت،اوادذياي ّؿ اديىا
توجواادلوىلاتسبحذيو اإىلاادلخذطبُتاادلؤعنُتاقذحل يثاواالىامذـاوادةنذي اهب اواإلقبذؿاديةه ،اَس ا
ّ
يذداى اتسبحذيوايفاتسورةازلم اعآتُت ،قذؿاتةذىل:ا ﭐﭐ ﱡﭐﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ
ﲬﱠ(ٔ) ،اوﭧﭐﭨﭐﱹﱰﱱ ﱲ ﱳ ﱴﱵ ﱶ ﱷﱸﱹﱸ(ٕ)،ا
(ٔ)اتسورةازلم :ا .ٚا
(ٕ)اتسورةازلم :اٖٖ .ا
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واخلطذباقأتسيوباادن اءاوكذؼااخلطذباينةلساإغلذقذاديىايفاة اادلخذطب،اعؤثّآااَةو،اقةنمذاملا
ٗتذطباتسورةازلم اادلذَآيناقأتسيوباادن اء،اشلذاي ّؿ اديى اإدآاضااهللادنه اود ـااالىامذـاهب ،ا
وادلاابعاآليذتاادسآنفاادلآًناغل اأهنذاملاٗتذطباادلذَآيناقأتسيوباادن اءاإالاعآةاواح ةاويوـاادسةذع ؛
ﭧﭐﭨﭐﱹﳁ ﳂﳃﳄ ﳅ ﳆﳇﱸ(ٔ)،ا اَه ادةاوااقأى ادلخذطب ااهللاذل ،اقةنمذاخذطبا
ادسآنفاادلؤعنُتاخطذقذاعبذشآااقأتسيوباادن اءايفاتاعاوٙتذيُت اني ،اوعذاذد اإالاددة اديىاادةنذي ا
اإلذلة اهب .
َّ ِ
انعنُوا اديىاادلواجه اويفاجذيبا
ين َ
يسوؿاادزركشيارٛتوااهلل:ا" وكثآااخلطذباقػيَذاأَيػُّ َهذاادذ َ
ادلفذراديىاادغةب اإدآاضذادنه ،اكسودواتةذىل:اﭐﱹﭐ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ
(ٕ)
ﲜ ﲝ ﲞ ﲟﲠﲡﲢﱸ  ،اٍب اقذؿ :اﱹﭐ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ
ﲨﱸ(ٖ)َ ،واجواقذخلطذباادلؤعنُتاوأدآضاقذخلطذبادناادلذَآين"(ٗ) .ا
اقُتااقنادذشورارٛتوااهللايفاعواضعاكثَتةاعناتفاَتهاأفاادلآاداقذدن اءاطيبااإلقبذؿ،اوعنا
وق ّ
ذد اقودو:ا"وادن اءاحسةساواارتفذعاادلوتا...وىوارلذزاعشهورايفاادلبلـاادذيايآاداقواطيباإقبذؿا
أح اإدة ،اودواحآوؼاعةآوَ ايف اادةآقة :ات ؿاديىاطيبااإلقبذؿ،اوق اشذعاإطبلؽاادن اءاديىا
ىذااحىتاصذراعنااحلسةس ،اوتفآعادنواطيبااإلصغذءاوإقبذؿاادذىناعناادسآباعن ،اوىواإقبذؿا
(٘)
،اويفاعوضعاقُتاأفااإلقبذؿاديىاادلخذطبُتاقأتسيوباادن اءاَةواتأيةساأليفاه ا( .)ٙا
رلذزي"
ّ
الدعوي ومقتضياتو
ٕ-مراعاة مقام الخطاب
ّ
َةيى ااد ادة اتوجةو ااخلطذب اديم دويّن أتذ ايابلءـ اعع اأحواذل اوحذجذهت اوثسذَذهت ا
ودسذئ ى ،اوق اتسبقاتفلة اذد ،اويضةفاىنذااتساخ اـاأتسيوباادآَقاواديُتايفاخطذباادلؤعنُتا
وددوهت ،اوادغيظ اععاادلفذراادذينايل ّ وفادناتسبة ااهلل،اوىذااواضحايفاأتسيوباتسورةازلم ،ا
حةثارلّ تاادلؤعنُتاورغّباه ،اوقاتاوأغيظتاديىاادلذَآيناعناق اي ااداورة .ا
كذد ادن اسلذطب اادلؤعنُت اَإف اادلسذـ ايساضي اتس ًن ااجلزاء ااحلان ايف ااآلخآة اديى ااجلزاءا
(ٔ)اتسورةااداحآًن:ا .ٚا
(ٕ)اتسورةااأليفذؿ:ا .ٖٛا
(ٖ)اتسورةااأليفذؿ:ا.ٖٜ
(ٗ)اادزركشي،ا"ادربىذفايفاديوـاادسآنف"،إ:آٖٕ .ا
(٘)ااقنادذشور،ا"اداحآيآاوادانويآ"،ا:ٛأ٘.
()ٙاينظآ:ااقنادذشور،ا"اداحآيآاوادانويآ"،أ:ا .ٖٔٛا
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احلانايفااد يةذ؛اَذدلؤعنوفاعشغودوفاقةمذرةانخآهت

 ،اﭧﭐﭨﭐﱹﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ
(ٔ)

ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛﱸ ،اوأعذاادلفذراَذدلسذـايساضيا
تس ًن ادذابااد يةذ اديىادذابااآلخآة؛اَذدلفذراعشغودوفاقةمذرةاحةذهت ااد يةذ ،ﭧﭐﭨﭐﱹﱁ
(ٕ)

ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈﱸ .

ٖ-مراعاة الخطاب العام
ِ
اعنادظ َاوَى ْوؿا
َبلاؼللصاَآدااأواقوعذ،اويآقطااألحلذـاقذألدمذؿادوفااألَآاد،اَةيىاادآغ
ّ
عذاقذـاقواادلذَآوفاوادلنذَسوفاقذدلؤعنُتاشلذادآضاواتسورةازلم اإالاأهنذاملاتُ ِ
فلحادناأمسذئه ،اعلافة ا
قذدسوؿ :اﱹﭐﱁ ﱂﱸ ،ﭐﱹﭐﲦ ﲧ ﲨ ﲩﱸ ﭐ،ا ﭐﱹﭐﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔﱸ،اوأعثذؿا
ىذااكثَتايفااداورة.ا ا
ٗ -التوازن بين خطاب العقل والقلب
ﭐﭧﭐﭨﭐﱹﭐﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉﳊ ﳋ ﳌ ﳍﳎ ﳏ

ﳐﱸ(ٖ)،اوﭧﭐﭨﭐﱹﭐﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆﱸ(ٗ)،اجذءااألتسيوبايفااآلياُتأتذايثَتا
،اوينذجياادسيب،اوػلآؾاادوج اف،اشلذاي َعاادلخذطباإىلاعزي اعنااإلؽلذف.ا ا
يثَتاادةس
ّ
 سمات ترجع إلى مستوى مضامين الخطاب ،ومنها:
ٔ-الشمول:
خذطبتاتسورةازلم اادلؤعنُتايفااآلياُت :ﭐﭐ ﭐ ﱹﭐﲤﲥﲦﲧﲨﲩﲪ
ﲫﲬﱸ(٘)،اوﭐﱹﱰﱱﱲﱳﱴﱵ ﱶ ﱷﱸﱹﱸ()ٙخطذقذادذعذا
ااإلؽلذف،ادةيوحاأفايلآةااإلتسبلـاوطذد ااهللاورتسودواىيا
دذعذاشذعبلاجلمةعاعنااتلفاقلف
ّ
دوياقبة هاادلوضودي،ا
عاؤودة ااجلمةعاأَآادااوٚتذدذتاودوؿ،اوىذااادشموؿاَةواعةذجل اديةم ااد ّ
دويادةسادمبلاطلبويذ،اق اىواشذع ادل اَئذتااجملامع،اشلناتاوَآاَةواأىية ااد دوة .ا
َذدةم ااد ّ
(ٔ)اتسورةازلم
(ٕ)اتسورةازلم
(ٖ)اتسورةازلم
(ٗ)اتسورةازلم
(٘)اتسورةازلم
()ٙاتسورةازلم

:إ ا
:أ.
:آٔ.
:إٗ.
:ا .ٚا
:اٖٖ .ا
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العليا:

ٕ-العمق في الخطاب والتركيز على القضايا والكليات والمقاصد المركزية والمفاىيم

اب اعناطآيس اعةذجلاواديظواىآ،اورقطهذا
عضذعُتااخلطذباادسآنينادمةس
ُ
،اوىذااادةمقاعلاَ ٌ
(ٔ)
َيواتأعينذايفاخطذيب ااداورةاديمؤعنُتاقأتسيوباادن اءا
ْا
ٔتسذص ىذاونَذقهذ،اوقنذءاادلطذدباديةهذ  ،ا
يف ااآلياُت :ﭐﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﱠ ا(ٕ)وﭐ
ﱹﱰﱱﱲﱳﱴﱵ ﱶ ﱷﱸﱹﱸ(ٖ) ادوج يذ اأهنمذ ايآّكزاف اديىا
دوةاإىلااحلق اقنلآةااد يناوطذد ااهللاورتسودواصيىااهللاديةوا
عسل اوقضة اكية اواح ةاوىيااد
ّ
اتفل اىذا اادلسل اوادلطيب اادلبَت ،اَذدةبلق اقُت انيذتا
وتسي  ،اوق اجذءت انيذت ااداورة اكيهذ ّ
اتفليو اوتشآحو،ا
ادااورة اوقُت اادلسل اادةذـ ادبلق اإٚتذؿ اوتفلة  ،اعطيب ادذـ ،اوعطذدب اجزئة ّ
وتافآعادنواوتؤوؿاإدةو،اويبلحظاأفاني اادنلآةاقُ ِّعتاديىاني اادطذد ،اشلذاغلة اني اادنلآةأتنزد ا
ادةنوافااجلذععادياورةاكيهذ،اوىياتاضمناني اادطذد اوغَتىذاعناادلطذدبااجلزئة .ا ا
ويف اهنذي اىذه ااد راتس اال اياةٍت اإال اأف اأقوؿ :ااحلم اهلل اادذي اقنةماو اتا ّ اادلذحلذت،ا
وادلبلةاوادابلـاديىايبةنذازلم اوديىاندواوصحبواأٚتةُت .ا

(ٔ)اينظآ:اد يذفاأجذي ،ا"خطذباادنذسايفاادسآنفاادلآًناقآاءةايفايودة اادلضذعُتاونَذقهذ":ا.ٜٔ
(ٕ)اتسورةازلم :ا.ٚ
(ٖ)اتسورةازلم :اٖٖ.
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اخللمتْ:
وتشام اديىاأى اادناذئجاواداوصةذت :ا
أًال :النتلئج
دوي،اَفه اواقعا
ٔ-تةارباقذد ةاَسواادواقعااألتسذساادذيايسوـاديةوإت ي ااإلصبلحااد ّا
اادذيايبُتاندةذتااداةذع اعةهذ،اواخلطذباادذياينذتسبهذ،اذد اأفاَسواادواقعا
اجملامةذتاىواادابة
ّ
دةسايظآةاخذطف اديمجامع،اق ادي ادواندةذتواوأدواتو،ااديتاهبذاياةذع اععااجملامةذت،اَهواخبلص ا
جملمود اعناادةيوـاادشآدة اوادلةذصآةاادلاج ّ دةايفاٚتةعااجملذالت.ا ا
وقذداأع ايفاتسورةازلم ايآىاأفااداورةاالاتطيباعناادلؤعنُتاأَآادااوددذةاإصبلحذتانية ا
وقاة اَسط،اق اىياهتةّئه اوتليحه اديحذضآ،اوتلنةه اديمااسب ،اقذدثبذتاديىادينه اويلآتوا
طذد اهللاودآتسودو،اوتسةةذادلبلحاقذذل ،ايسآأاذد اعناقودواتةذىلايفانخآاني اعنااداورة :ﭐﱹﳅ
ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍﱸ زلم :ا.ٖٛ
ٕ-جة ااهللاتةذىلااإلصبلحاادةس ي ايفاعس ع اصورااإلصبلح،اَهواأصيهذاوشآطهذ،ا اوإذاا
ٖتسق ااإلصبلح اادةس ي اَاةأٌب اقة ه اك اإصبلح اوتغةَت ،اوعن اصيحت ادسة تو اودسيو اوأَلذرها
اصبلح اقذؿ اادلؤعن ،ا اوإصبلح اادبذؿ اغلمع اإصبلحا
ِ
صيحت اأدمذدو اأقواال اوأَةذال ،اَذداوحة اأص ُ
األعوراكيهذ .ا
ؽللننذاقةذفاعيخصااداورةاعناأمسذئهذاديوصوؿاإىلاصبلحاادبذؿاقذدلةذدد ااآلتة  :ا
ٖ-
ّ
إصبلحاادبذؿ=اتسورةازلم ا+اتسورةاادذيناكفآواا+اتسورةاادساذؿ ا
ويسآأاىذهاادلةذدد اكمذاييي:اإفاأراداادلؤعنوفاصبلحاادبذؿاَبلاق ّ اعناطذد ااهللاورتسودواَةمذا
أعآا،اوأوؿا عذاأعآااقوااداوحة ا(إصبلحادس ي)،اٍباتغةَتاادنفساتآقويذا(إصبلحاتآقوي)،اٍباقة اهتةئ ا
ادنفسادس يذاوتآقويذ،االاق ّ اعناهتةئ ااجملامعاوتغةَتهاددويّذ،اوىذاااإلصبلحاكيوادنايلام اعذاملا
ػلسقاادلؤعنوفاعفهوـاالاإدواإالااهلل،اادذياياضمناعب أاادوالءاوادرباء،اودنايلام اٖتسةقاىذااادلب أا
ّ
اياضمن اأعآين :اأعآ اعن اجه اادلؤعنُت ا(ادوالء اذل ) اقنلآهت ا
إال اقفسو اادواقع ،اوَسو اادواقع اواجملامع ّ
وتابّعاأحواذل اوواقةه ،اوأعآاعناجه اادلفذراادلةا ينا(ادرباءاعنه )اقساذذل اوادغيظ اديةه ،اواٗتذذا
تبُت اذل ااذل ى،ﭐﭧﭐﭨﭐﱹﲈ ﲉ ﲊ
ادشةطذفاد ّو
ا،اَهواادذياتسوؿاذل اادلفآاعناقة اعذا ّ
ّ
ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗﱸ زلم :إ٘.
تبُت اعناخبلؿااد راتس اأفااداورةاأوجبتاأعآين:اأوال:اإصبلحاادنفسادس يذاوتآقويذ،ا
ّٗ -
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وثذيةذ:اإصبلحااجملامعاواد ود اواألع اددويّذ،اوالاايفلذؾاألح علذادنااآلخآ،اوىذااشآطاادنلآا
ادةزة،اود ـ ا اتساب اؿااهللاديمؤعنُت،اوادناةج اصبلحاادبذؿايفااد يةذ،اوادفوزاقذجلن ايوـا
واداملُتاو ّ
ادسةذع  .ا
٘-إفاعنهجةذتااإلصبلحايفااداورةاشذعي اجلمةعارلذالتااحلةذة،اَالوفاتسورةازلم اقذد ا
أظلوذجذادئلصبلحاادشذع ،اوَقاعنهجةذتارقذيةّ اعالذعي .ا ا
دوي ايفاادةلآا
ّ -ٙ
تبُت اعناخبلؿااد راتس اد ـاإعلذية اادابذراقةضاعنذىجااإلصبلحااد ّ
اأصياو اتسورةا
دوي اادلحةح اادذي ّ
احلذضآ اعنذىج اديمة اإصبلحة اق يي اديمنهج ااإلصبلحي ااد ّ
اقإصبلحاددوياقفسواادواقع .ا
زلم ،اوادلامثّ
ّ
إفاتسآ احةذةاادسيباوادفلآ،اقذتبذعازلم اوقنلآةادين ااهلل،اوقاذؿاادلفذر،اَذعاثذؿاذد ا
ّ -ٚ
احذؿا
َةواحةذةاديسيباوادفلآاَاليح ادن ىذاادةسة ة،اَإذااصيحاادفلآاوادسيباقذدةسة
ة،اصيُح ُ
َ
اإلياذفاوشأيواوخذطآه،اَإصبلحاادبذؿاإذفايب أاقإصبلحاقيبواوَلآهاقذدةسة ة،ايابعاذد اإصبلحا
اإالاقذتبذعااحلقا
ّ
ٚتةعاأحواؿاادنذسااالجامذدة ،اواالقالذدي ،اواداةذتسةّ ...ودناينليحاقذؿاادبشآيّ
ا دذيايزؿاديىازلم اصيىااهللاديةواوتسي ،اوادذيايااوجباقاذؿاادلفذراادلةا يناقأي يارلذى ينا
اء؛احىتايبسىااحلق،اوياسآرايفااألرض،اويااةيياديىاادبذط ،اوادبلَتادينظآاأفاصبلحاادبذؿا
أش ّ
ّ
كآايفاتسوراادساذؿ،اَلأفاادلوىلاتسبحذيوايبُت اأفاحةذةاادنذس اوصبلحا
و
ادذياىواتسآ احةذةاادنذساذُ
ّ
ّ
قذذل اوحآيّاه اقساذؿاد ّوى ،اكمذاقذؿاتةذىل:ﭐﱹﭐﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨﱸادبسآة:ا،ٜٔٚا
َفياادسلذصاحةذةادبذقياادنذس،اويفاادساذؿاحةذةاديمؤعنُت،اوصبلحاقذذل  .ا
ثلنَل :التٌصَلت
يفاضوءاياذئجااد راتس ااحلذدة ،اَإهنذاتوصياقذآلٌب :ا
تبٍت اقضذيذ ارلامةذهت ادن اكثب اثذيةذ،ا
ٔ-وصةيتادي دذة اقذإلخبلصاهلل اأوال ايف اددوهت  ،ا او ّ
دوياقفسواادواقعاثذدثذ .ا
وٕت ي اخطذهب ااد ّ
ٕ-ووصةيتادي دذةاأيضذاقذتساغبلؿاحذج اادنذسادلبلحاادبذؿ،اوْتثه ادنو،اوجة اذد ا
اأصياو اتسورة ازلم  ،اورقط اذد اقذدواقع أتسذري اادلنهجةذتا
ع خبل ادبةذف اادلنهج ااإلصبلحي اادذي ّ
اإلصبلحة اادسآنية اقذدلنهجةذتاادوضةة ااديتاملإتيباذل اتسوىاَاذداادبذؿ .ا
ٖ-اد دوةاإىلاتوظةفااألتسذدةباادًتقوي ااديتاأصياهذاتسورةازلم اوغَتىذاعنااداور،ايفاقةوتنذا
وع ارتسنذاوجذعةذتنذ .ا
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ٗ-وعن اديوـ اَسو اادواقع اوندةذتو اوأدواتو ،ااديت اهبذ اياةذع اعع ااجملامةذت ،اقةذف اادلنذىجا
اإلصبلحة ادغَتاادلايمُت،اقًتٚتاهذاإىلااديغذتااألخآى،اكذحملذضآاتاوتأدةفاادلاب .ا
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املصلدة ًاملراجع
اآلدوتسي،اشهذبااد ينازلموداقنادب ااهلل.ا"روحاادلةذينايفاتفاَتاادسآنفاادةظة اوادابعاادلثذين" ا
ٖتسةقادييادب اادبذريادطة .ا(د.اط،اقَتوت:اداراادلاباادةيمة ،ا٘ٔٗٔىػ) .ا
األزىآي ،ازلم اقناأٛت  .ا"هتذيبااديغ ".اٖتسةقازلم اعآدب.ا(طٔ،اقَتوت:ادار اإحةذءاادًتاثا
ادةآيب،إٔٓٓـ) .ا
اإلتسنوي،اٚتذؿااد ينادب اادآحة .ا"هنذي ااداوؿاشآحاعنهذجاادوصوؿ".ا(طٔ،اقَتوت:اداراادلابا
ادةيمة ،إٓٗٔىػٜٜٜٔ-ـ) .ا
األصفهذين،احاُتاقنازلم .ا"ادلفآداتايفاغآيباادسآنف".اٖتسةقاصفاوافااد اودي.ا(طٔ،ادعشقا
قَتوت،اعلآ:اداراادسي ،ااد اراادشذعة ،إٔٗٔىػ).
ادبذز ،اأيور .ا"ادافاَت اادًتقوي اديسآنف اادلآًن" .ا(طٔ ،اعلآ :ادار اادنشآ اديجذعةذت ،إٔٗٛىػ-
ٕٓٓٚـ) .ا
ادبجيي ،ازلم اقن اأيوب اقن اادضآيس .ا"َضذئ اادسآنف" .اٖتسةق اغزوة اق يآ .ا(طٔ ،ادعشق :ادارا
ادفلآ،أٗٓٛىػٜٔٛٚ-ـ) .ا
ادبخذري،ازلم اقناإمسذدة .ا"صحةحاادبخذري،ااجلذععاادلحةح".ا(طٔ،ادعشق-قَتوت:ادارااقنا
كثَتٕٖٔٗ،ىػٕٕٓٓـ) .ا
قآكذت،اأٛت ادطفي.ا"ادطبةة اادبشآيّ ايفاادسآنفاادلآًن".ا(د.اط،اادآيذض:اداراادلآيخ،أٜٔٛـ) .ا
ادبغ ادي،اإمسذدة اقذشذ.ا"ى ي اادةذرَُتاأمسذءاادلؤدفُتاونثذراادللنفُت".ا(د.اط،اقَتوت:اداراإحةذءا
ادًتاثاادةآيب،اٜ٘٘ٔـ).
ادبغوي ،ااحلاُت اقن اعاةود .ا"عةذمل اادانػزي " .اٖتسةق ازلم اادنمآ ،ا اودثمذف اضمَتي  ،ا اوتسيةمذفا
احلآش.ا(طٗ،اادآيذض:اداراطةب ،أٗٔٚىػأٜٜٚ-ـ).
أقو اادبسذء ،اأيوب اقن اعوتسى .ا"ادليةذت اعةج ايف اادللطيحذت اوادفآوؽ ااديغوي " .اٖتسةق اد يذفا
درويشاوزلم اادللآي.ا(د.اط،اقَتوت:اعؤتسا اادآتسذد ،أٜٗٔىػٜٜٔٛ-ـ) .ا
ادبسذدي ،اقآىذفااد يناإقآاىة اقنادمآ.ا"علذد اادنظآادئلشآاؼاديىاعسذص ااداور" .اٖتسةقادب اا
ادامةعاحانُت.ا(طٔ،اادآيذض:اعلاب اادلةذرؼ،أٗٓٛىػ–ٜٔٛٚـ).
ادبسذدي ،اقآىذفااد يناإقآاىة اقنادمآ .ا"يظ ااد ررايفاتنذتسبااآليذتاواداور" .ا(طٕ ،اادسذىآة:ا
داراادلاذبااإلتسبلعي،أٖٗٔىػٜٜٕٔ-ـ) .ا
ادبوشةخي ،اادشذى اقن ازلم  .ا"َسو اواقع ااألع  :ادراتس ايف اادلفهوـ اوادشآوط اوادةوائق" .ا(د .اط،ا
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ادآقذط:اداراادابلـ،إٔٔٓـ) .ا
قودود،اأٛت .ا"َسواادواقعاأصوؿاوضواقط".ا(طٔ،اادسذىآة:اداراادابلـ،إٓٓٙـ) .ا
اداهذيوي ،ازلم اقن اديي .ا"عوتسود اكشذؼ ااصطبلحذت اادفنوف اوادةيوـ" .اتس ًن ارَةق اادةج ،ا
ٖتسةقادييادحآوج.ا(طٔ،اقَتوت:اعلاب ادبنذفايذشآوف،أٜٜٙـ).
اجلربين ،ادب ااهلل اقن ادب اادةزيز .ا"هتذيب اتاهة اادةسة ة ااإلتسبلعة " .ا(طٔ ،اادلميل اادةآقة ا
اداةودي :اطبة اعلاب اادلي اَه اادوطنة ،إ٘ٗٔىػ).
اجلآعي،اإقآاىة ازلم .ا"عةج اديوـاادسآنف".ا(طٔ،ادعشق:اداراادسي ،إٕٗٔىػٕٓٓٔ-ـ) .ا
اجلوىآي ،اإمسذدة اقن اٛتذد .ا"ادلحذح اتذج ااديغ اوصحذح اادةآقة " .اٖتسةق اأٛت ادطذر .ا(طٗ،ا
قَتوت:اداراادةي اديمبليُت،أٗٓٚىػٜٔٛٚ-ـ) .ا
اقن احبذف ،ازلم اقن احبذف اقن اأٛت  .ا"صحةح ااقن احبذف اقًتتةب ااقن اقيبذف" .اٖتسةق اشةةبا
األريؤوط.ا(طٕ،اقَتوت:اعؤتسا اادآتسذد ،اٗٔٗٔىػٜٜٖٔ-ـ) .ا
احلآوب،اتسذرةازلم ادب ااهلل.ا"عنذتسب اقةضاأمسذءااهللااحلاٌتادآليذتاادسآنية اودالالهتذ".ارتسذد اا
عذجااَتاغَتاعنشورة.ا(األردف:اجذعة انؿاادبةت،إٓٓٙـ) .ا
حان  ،ادمآ ادبة  .ا"تأعبلت ايف اادواقع ااإلتسبلعي" .ا(د .اط ،اد .اـ :اادللاب ااإلتسبلعي اديطبذد ا
وادنشآ،آٜٜٔـ).
ٛتة ي ،ادب اادلبَت .ا"َسو اادواقع ايف اادةم ااإلتسبلعي اضآورة احضذري " .ارلي اادبةذف اٖٕٗ،ا
(ٕٔٗٛىػٕٓٓٚ-ـ):ا .15-1ا
احلنبيي ،ادمآ اقن اديي ااقن ادذدؿ .ا"اديبذب ايف اديوـ اادلاذب" .اٖتسةق ادذدؿ ادب اادلوجود ا اودييا
عةوض.ا(طٔ،اقَتوت:اداراادلاباادةيمة ،أٜٗٔىػٜٜٔٛ-ـ) .ا
أقواحةذف،ازلم اقنايوتسف.ا"تفاَت اادبحآااحملةط".اٖتسةقاص قيازلم اٚتة .ا(د.اط،اقَتوت:ا
داراادفلآ،إٓٗٔىػ) .ا
اخلطةب ،ادب اادلآًن .ا"ادافاَت اادسآنين اديسآنف" .ا(طٔ ،اادسذىآة :ادار اادفلآ اادةآيبٖٜٔٓ،ىػ)ا
اد وتسآي ،اعنَتة ازلم ايذصآ .ا"أمسذء اتسور اادسآنف اوَضذئيهذ" .اتس ًن اَه اقن ادب اادآٛتنا
ادآوعي.ا(طٔ،ااد عذـ:ادارااقنااجلوزي،إٔٗٙىػ) .ا
ادآازي،اَخآااد ينازلم اقنادمآ.ا"عفذتةحاادغةب".ا(طٔ،اقَتوت:اداراادلاباادةيمة ٕٔٗٔ،ىػ-
ٕٓٓٓـ) .ا
رضذ ،ازلم ارشة اقناديي .ا"تفاَتاادسآنفااحللة ا(تفاَتاادلنذر)" .ا(د.اط،اعلآ:ااذلةئ اادللآي ا
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ادةذع اديلاذب،آٜٜٔـ) .ا
ادآياوين،اأٛت .ا"يظآي اادلسذص ادنااإلعذـاادشذطيب".ا(طٗ،اىَتي ف،اََتجةنةذ،اادواليذتاادلاح ةا
األعآيلة :اادلةه اادةذدلياديفلآااإلتسبلعي،اٜٜ٘ٔـ) .ا
زقذدي ،اتوَةقاقناديياعآاد .ا"أَذيُتااداورةاادسآنية ايفااد الد اديىاعسل ىذ،ادراتس اتطبةسة اديىا
تسورةاعآًن".ارلي ات قّآاٖ،ا(ٖٜٔٗىػٕٓٔٚ-ـ):أٗٔ .ٕٖٕ-ا
ادزجذج ،اإقآاىة اقن ااداآي اقن اتسه  .ا"عةذين اادسآنف اوإدآاقو" .اٖتسةق ادب ااجلية اشييب .ا(طٔ،ا
قَتوت:ادذملاادلاب،أٗٓٛىػٜٔٛٛ-ـ) .ا
ادزحةيي،ااوىب اقناعلطفى.ا"ادافاَتاادلنَتايفاادةسة ةاوادشآية اوادلنهج".ا(طٕ،ادعشق:اداراادفلآا
ادلةذصآ،أٗٔٛىػ) .ا
ادزركشي،اق رااد ينازلم اقنادب ااهلل.ا"ادربىذفايفاديوـاادسآنف".اٖتسةقازلم اأقواادفض اإقآاىة .ا
(طٔ،اعلآ:اداراإحةذءاادلاباادةآقة ادةاىاادبذيب ااحلييباوشآكذاؤه،أٖٚٙىػٜٔ٘ٚ-ـ).ا
ادزركيي،اخَتااد يناادزركيي،ا"األدبلـ".ا(ط،ٙاقَتوت:اداراادةي اديمبليُت،اٜٗٔٛـ) .ا
ادزسلشآي،اجذرااهللازلموداقنادمآ.ا"ادلشذؼادناحسذئقاغواعضاادانػزي اودةوفااألقذوي ايفاوجوها
اداأوي ".ا(طٖ،اقَتوت:اداراادلاذباادةآيب،أٗٓٚىػ).ا ا
اداذعآائي اَذض اقن اصذحل .ا"دلاذت اقةذية ايف ايلوص اعن اادانػزي " .ا(طٖ ،ادمذف :ادار ادمذر،ا
ٖٕٗٔىػٕٖٓٓ-ـ) .ا
اداخذوي،اديياقنازلم اقنادب اادلم .ا"ٚتذؿاادسآاءاوكمذؿااإلقآاء".اٖتسةقادب ااحلقادب ااد اًنا
ادسذضي.ا(طٔ،اقَتوت:اعؤتسا اادلاباادثسذَة ،أٜٗٔىػٜٜٜٔ-ـ) .ا
تسآحذف ،ادب ااهلل ادب اادغٍت .ا"األتسآار اادببلغة ايف اادفآائ اادسآنية " .ا(طٔ ،اادآيذض :اعآكز اادا قّآا
دبلتساشذراتاادًتقوي اواداةيةمة ،اٖٖٗٔىػٕٕٓٔ-ـ).
اداة ي،ادب اادآٛتناقنايذصآ.ا"تةاَتاادلآًناادآٛتنايفاتفاَتاكبلـاادلنذف".اٖتسةقادب اادآٛتناقنا
عةبلااديوػلق.ا(طٔ،اقَتوت:اعؤتسا اادآتسذد ،إٓٗٔىػٕٓٓٓ-ـ) .ا
تسيطذف،اصبلح.ا"تسورة اادلهفاعنهجةذتايفااإلصبلحاواداغةَتادراتس اتأصةية اتطبةسة ".ا(طٔ،اا
ادسذىآة:اداراتسيطذفادينشآ،إٓٓٛـ).
تسآاادفلذح ".ا(طٔ،اقَتوت:اداراادلاباادةيمةّ ،إٓٗٔىػ).ااقنا
اقناتسنذف،ادب ااهللاقنازلم .ا" ّا
تسة ه ،اديياقناإمسذدة  .ا"احملل اواحملةطااألدظ ".اٖتسةق ادب ااحلمة اىن ااوي.ا(د.اط،ا
قَتوت:اداراادلاباادةيمة ،إٓٓٓـ) .ا
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اداةوطي،اجبلؿااد ينادب اادآٛتن قناأيباقلآ.ا"اإلتسذفايفاديوـاادسآنف".اٖتسةقازلم اأقواادفض ا
إقآاىة .ا(د.اط،اعلآ:ااذلةئ اادللآي اادةذع اديلاذب،اٖٜٗٔىػ/اٜٗٔٚـ) .ا
اداةوطي ،اجبلؿااد ينادب اادآٛتناقناأيباقلآ .ا"أتسآاراتآتةب اادسآنف" .اٖتسةقادب اادسذدرادطذ،اا
وعآزوؽاإقآاىة .ا(د.اط،اادسذىآة:اداراادفضةي ،إٕٓٓـ) .ا
اداةوطي ،اجبلؿ ااد ين ادب اادآٛتن اقن اأيب اقلآ .ا"اد ر اادلنثورايف اادافاَت اقذدلأثور" .اٖتسةقاعآكزا
ىجآاديبحوث.ا(د.اط،اعلآ:اداراىجآ،إٗٗٔىػٕٖٓٓ-ـ).ا ا
ادشذطيب ،اإقآاىة اقن اعوتسى .ا"ادلاواَسذت" .اٖتسةق اعشهور اقن احان انؿ اتسيمذف .ا(طٔ ،اادلميل ا
ادةآقة ااداةودي :ادارااقنادفذف،أٗٔٚىػٜٜٔٚ-ـ) .ا
ادشذيع ،ازلم اقن ادب اادآٛتن .ا"أمسذء اتسور اادسآنف اادلآًن" .ا(طٔ ،اادآيذض :ادار اكنوزا
إشبةيةذٖٕٔٗ،ىػٕٓٔٔ-ـ) .ا
شآؼ ،اٚتذؿااد ينازلم  .ا"علحفاداراادلحذق ايفاادسآاءاتاادةشآاادلاواتآةاعناطآيقاادشذطبة ا
واد رة".ا(طٔ،اطنطذ:اداراادلحذق اديًتاثٕٔٗ٘،ىػٕٓٓٗ-عػ) .ا
شآؼ ااد ين ،اجةفآ .ا"ادلوتسود اادسآنية اخلذئص ااداور" .اٖتسةق ادب اادةزيز ااداوغلزي .ا(طٔ،ا
قَتوت:ادارااداسآيباقُتاادلذاىبااإلتسبلعة ،إٓٗٔىػ) .ا
ادشنسةطي ،ازلم ااألعُت اقن ازلم اادلخاذر .ا"أضواء اادبةذف ايف اإيضذح اادسآنف اقذدسآنف" .ا(طٔ،ا
ادسذىآة:اعلاب ااقناتةمة ،أٗٓٛىػٜٔٛٛ-ـ) .ا
ادشوكذين ،ازلم اقن اديي اقن ازلم  .ا" َاح اادس يآ ااجلذعع اقُت اٍَت اادآواي اواد راي اعن ادي ا
ادافاَت".راجةوايوتسفاادغُوش.ا(طٗ،اقَتوت:اداراادلةآَ ،إٔٗٛىػٕٓٓٚ-ـ) .ا
ادطرباين ،اتسيةمذف اقن اأٛت  .ا"ادلةج ااألوتسط" .اٖتسةق ازلمود اادطحذف .ا(طٔ ،اادآيذض :اعلاب ا
ادلةذرؼ،أٗٓٙىػٜٔٛٙ-ـ).ا ا
ادطرباين ،اتسيةمذف اقن اأٛت  .ا"ادلةج اادلغَت" .اٖتسةق ازلم اتسيةمذف امسذرة .ا(طٔ ،اقَتوت :ادارا
إحةذءاادًتاثاادةآيب،إٜٜٔـ).ا ا
ادطرباين ،اتسيةمذف اقناأٛت  .ا"ادلةج اادلبَت" .اٖتسةق اٛت ي اادايفي .ا(طٔ ،اادسذىآة :اعلاب ااقنا
تةمة ،ا٘ٔٗٔىػٜٜٔٗ-ـ)،اح يثارق ا(ٓ .)ٖٖٔٛا
ادطربي ،اأقو اجةفآ ازلم اقن اجآيآ .ا"جذعع اادبةذف ايف اتأوي اادسآنف" .اٖتسةق اأٛت ازلم اشذكآ.ا
(طٔ،اقَتوت:اعؤتسا اادآتسذد ،إٓٗٔىػٕٓٓٓ-ـ).
ادةذمل ،ايوتسف احذع  .ا"ادلسذص اادةذع اديشآية ااإلتسبلعة " .ا(طٕ ،اى اَتي ف ،اادواليذت اادلاح ةا
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األعآيلة :اادلةه اادةذدلياديفلآااإلتسبلعي،اٜٜٗٔـ) .ا
اقنادذشور،ازلم اادطذىآاقنازلم .ا"اداحآيآاوادانويآاادلةآوؼاقافاَتااقنادذشور".ا(طٔ،اقَتوت:ا
عؤتسا ااداذريخاادةآيب،إٓٗٔىػٕٓٓٓ/ـ).ا ا
أقوادبة ،اادسذتس اقناتسبلـ.ا"َضذئ اادسآنفاوعةذدلواونداقو".اٖتسةقاأٛت ااخلةّذطي.ا(د.اط،اادلغآب:ا
عطبة اَضذد ،ا٘ٔٗٔىػٜٜٔ٘-ـ) .ا
دآدور،اد يذفاقنازلم .ا"عنهجااد دوةاادلةذصآةايفاضوءاادلاذباوادان ".ا(طٕ،اد.اـ،اد.اف،ا
ٕٖٗٔىػ).ا ا
اقنادطة ااألي داي،ادب ااحلق.ا"احملآراادوجةزايفاتفاَتاادلاذباادةزيز".اٖتسةقادب اادابلـازلم .ا
(طٔ،اقَتوت:اداراادلاباادةيمة ،إٕٗٔىػ) .ا
ادغزايل،ازلم اقنازلم اأقواحذع .ا"ادلسل ااألتسٌتايفاشآحاأمسذءااهللااحلاٌت".اٖتسةقاأٛت اادسبذين.ا
(د.اط،اقَتوت:اداراادلاباادةيمة ،إٔٔٓـ) .ا
اقناَذرس،اأٛت اقنازكآيذ.ا"عةج اعسذيةسااديغ ".اٖتسةقادب اادابلـاىذروف.ا(د.اط،اقَتوت:ادارا
ادفلآ،أٖٜٜىػٜٜٔٚ-ـ) .ا
ادفَتوزانقذدي ،ازلم اقنايةسوب .ا"قلذئآاذوياادامةةزايفادطذئفاادلاذباادةزيز" .اٖتسةقازلم ا
ديي اادنجذر ،اودب اادةية اادطحذوي .ا(طٖ ،اادسذىآة :ااجمليس ااألديى اديشؤوفا
اإلتسبلعة ٔٗٔٙ،ىػا–.)ٜٜٔٙ
ادسحطذين ،اتسةة اقناديياقناوىف .ا"احللم ايفااد دوة اإىلااهلل اتةذىل".ا(طٔ،اادلميل اادةآقة ا
اداةودي :اوزارةاادشؤوفااإلتسبلعة اواألوقذؼاواد دوةاواإلرشذد،اٖٕٗٔىػ).
ادسآطيب،ازلم اقناأٛت .ا"اجلذععاألحلذـاادسآنف".ا(طٔ،اقَتوت:اداراادفلآ،أٗٓٚىػ) .ا
ادسنوجي ،اص يقاقناحان .ا"أّت اادةيوـاادوشياادلآقوـايفاقةذفاأحواؿاادةيوـ".اٖتسةقادب ااجلبذرا
زكذر.ا(د.اط،اقَتوت:اداراادلاباادةيمة ،أٜٚٛـ) .ا
اقناقة ااجلوزي ،ازلم اقناأيباقلآاقناأيوب.ا"إدبلـاادلوقةُتادنارباادةذدلُت" .اٖتسةقاعشهورانؿا
تسيمذف،اوشذرؾايفااداخآيج:اأٛت ادب ااهللاأٛت .ا(طٔ،اادلميل اادةآقة ااداةودي  :ادارااقنا
اجلوزي،اٖٕٗٔىػ) .ا
اقناقة ااجلوزي  ،ازلم اقناأيباقلآاقناأيوب .ا"ادطآؽااحللمة ايفااداةذتس اادشآدة ".اٖتسةقايذيفا
احلم .ا(طٔ،اعل اادللآع :ادارادذملاادفوائ ،إٔٗٛىػ) .ا
اقنااكثَت ،اإمسذدة اقن ادمآ .ا"تفاَت اادسآنف اادةظة " .اٖتسةق اتسذعي اقن ازلم اتسبلع  .ا(طٕ،ا
- ٕ٘ٙ -

مجلة الجامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية  -العدد ٘ - ٔٛالجزء الثاني

ادآيذض:اداراطةب ادينشآاواداوزيع،إٓٗٔىػٜٜٜٔ-ـ) .ا
اقناكثَت،اإمسذدة اقنادمآ.ا"َضذئ اادسآنف".ا(طٔ،اادسذىآة:اعلاب ااقناتةمة ،أٗٔٙىػ) .ا
ا
ادلآاغي ،اأٛت اقن اعلطفى.ا"تفاَتاادلآاغي".ا(طٔ،اعلآ:اشآك اعلاب اوعطبة اعلطفىاادبذيبا
احلييباوأوالده،اٖ٘ٔٙىػٜٔٗٙ-ـ).
ادلطَتي ،ادب ااحملاناقنازقن .ا"دي اعسذص ااداوراوأثآهايف ات قّآاادسآنفاادلآًن" .ا(د.اط،اجذعة ا
ادلويت،اد.ات) .ا
عيح ،ازلم اعلذـادب اادآحة .ا"تأصة اَسوااألودويذتادراتس اعسذص ي اٖتيةية ".ا(طٔ،ادمذف:ادارا
ادةيوـ،إٓٓٚـ).
اقناعنظور،ازلم اقناعلآـ.ا"داذفاادةآب".ا(طٖ،اقَتوت:اداراصذدر،اٗٔٗٔىػ) .ا
اادلامى اتبلَت اادآٛتن اوتةاَت اادلنّذف" .ا(طٕ،ا
ادلهذؽلي ،اديي اقن اأٛت اقناإقآاىة  .ا"تفاَت اادسآنف ّ
ادسذىآة:ادذملاادلابٖٔٗٓ،ىػ،أٖٜٛـ) .ا
أقو اعوتسى ،ازلم ازلم  .ا"خلذئص اادًتاكةب ادارتس اٖتيةية ادلاذئ ادي اادلةذين" .ا(طٗ ،اعلآ:ا
علاب اوىب ،ا٘ٔٗٔىػٜٜٔٙ-ـ).ا ا
ادلةس،اخية ازلةيااد ين.ا"دراتسذتاوأْتذثاادلفيتاادشةخاخية اادلةس".اٖتسةقاعآكزاادبحثاادةيميا
يفاأزىآاادبسذع.ا(طٔ،اقَتوت:اداراادلاباادةيمة ،أٖٗٚىػٕٓٔٙ-ـ) .ا
يذصآ ،ازلم اجودت .ا"األعآاض اادنفاة اوأثآىذ اديى اادايوؾ اادوظةفي" .ارلي اادةيوـ ااإلياذية ،ا
جذعة ازلم اخةضآاقالآةآٔ،ا(ٕٓٓٙـ):أ.ٕ٘-ا ا
ادنحذس ،اأٛت اقنازلم اقناإمسذدة  .ا"ادنذتسخاوادلناوخ" .اٖتسةقاتسيةمذفاادبلح  .ا(طٔ ،اقَتوت:ا
عؤتسا اادآتسذد ،إٔٗٔىػٜٜٔٔ-ـ) .ا
ادنافي ،ادب ااهللاقناأٛت اقنازلمود.ا"ع ارؾاادانػزي اوحسذئقااداأوي " .ا(طٔ،اقَتوت:اداراادلي ا
ادطةب،اطٜٔٗٔىػٜٜٔٛ-ـ).ا ا
اذلآري ،ازلم ااألعُتاقن ادب ااهللااألرعي .ا"تفاَتاح ائق اادآوحاوادآػلذفايفاروايباديوـاادسآنف".ا
إشآاؼاوعآاجة اىذش ازلم اديياعه ي.ا(طٔ،اقَتوت:اداراطوؽاادنجذةٕٔٗٔ،ىػ) ا
اذلنذئي ،ادب ااهلل اقن اتسذمل اقن اٛت  .ا"أمسذء ااداور اادسآنية  :اٚتع اودراتس اوٖتية " .اإشآاؼ ازيذدا
اد غذعُت.ا(األردف:ااكية ااد راتسذتاادفسهة اوادسذيوية ،اجذعة انؿاادبةت،إٕٓٓـ) .ا
اذلةثمي،اديياقناأيباقلآ.ا"رلمعاادزوائ اوعنبعاادفوائ ".اقاحآيآااحلذَظُتااجليةيُت:اادةآاقي،اواقن ا
حجآ.ا(د.اط،اادسذىآة،اقَتوت:اداراادآيذفاديًتاث-داراادلاذباادةآيب،أٗٓٚىػ) .ا
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ادوكةيي،ازلم .ا"َسوااألودويذتادراتس ايفاادضواقط".ا(طٔ ،اَآجةنةذ ،اادواليذتاادلاح ة ااألعآيلة :ا
ادلةه اادةذدلياديفلآااإلتسبلعي،أٜٜٚـ) .ا
املراجع املتعلكْ بللدةاُلت العلََّْ
أتسة  ،اد يذف ادب اادابلـ .ا"االحابذؾ ايف اادسآنف اادلآًن-دراتس اقبلغة " .اْتث اعاا اعن ارتسذد ا
ادلذجااَت ا(االحابذؾ ايف اادسآنف اادلآًن-دراتس اقبلغة ) .اقإشآاؼ اد .اأٛت اَاحي ارعضذف.ا
(ادلوص :اقا ااديغ اادةآقة ا،اكية ااآلداب،اجذعة اادلوص ،إ٘ٓٓـ).
ااداةذتسي" .ارتسذد ادكاوراة اغَت اعنشورة .ا(األردف:ا
ّا
ادضمور ،اأديب اَذيز .ا"َسو ااإلصبلح اواداغةَت
جذعة اادةيوـااإلتسبلعة اادةذدلة ،أٖٗٔىػٕٓٔٓ-ـ) .ا
د يل،اَذيزة.ا"اإلصبلحايفاادسآنفاادلآًنادراتس اعوضودة ".ارتسذد اعذجااَتاغَتاعنشورة.ا(جذعة ا
اجلزائآ:ااجلزائآ،اٖٖٗٔىػٕٕٓٔ-ـ).
يذتسُت،اقبلؿاخية .ا"عنهجةذتااإلصبلحاواداغةَتايفاتسورٌبااأليبةذءاواحلجادراتس اعوضودة ".ارتسذد ا
عذجااَتاغَتاعنشورة.ا(غزة:ااجلذعة ااإلتسبلعة ،إٕٔٓـ) .ا
املراجع اإللكرتًنَْ
أجذي ،اد يذف.ا"خطذباادنذسايفاادسآنفاادلآًناقآاءةايفايودة اادلضذعُتاونَذقهذ".ا(عؤتسا اعؤعنوفا
قبلاح ودادؤلْتذثاواد راتسذت،ا .https://goo.gl/LRjokp .)ٕٓٔٚا
جربوين،اصلبلء.ا"ادوالءاوادرباءاعنادوازـاالاإدواإالااهلل".ا .https://goo.gl/acCgFxا
حان ،ادمآادبة .ا"عس ع ااكاذبااألع ا(َسو اادواقعاأصوؿاوضواقط ،اأٛت اقودود)" .اد دا٘.ٚا
https://goo.gl/ZF1yyR

ادآقةب ،اتسةة اقن اصذحل .ا "أتسس اادافلَت ااإلغلذيب اوتطبةسذتو إتذه اادذات اواجملامع ايف اضوء اادان ا
ادنبوي ".ا .https://goo.gl/9HVPLUا
ادنجذر،ادب ااجملة .ا"يفاَسواادا يناَهمذاوتنزيبل".اتسياي اكاذبااألع ،اد دإٕ،اادفل اادثذدث.ا
.https://goo.gl/PGKkFN

- ٕ٘ٛ -

 الجزء الثاني- ٔٛ٘  العدد- مجلة الجامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية
Bibliography
Alalusi, Shihab Ad-Deen Mahmoud bin Abdullah. "Rouh Alma'ani Fi Tafsir
Alquran Al-Azeem wa sab' Al-mathaany. investigated by : Ali Abd AlBaari Attia. (Without edition, Birut: Dar alkutub Aleilmiat, 1415AH).
Al-Azhari, Muhamad bin Ahmad. "Tahdhib Al-Lugah". Investigated by : of
Muhamad Mur'ib. (Edition 1, Beirut : dar 'iihya' alturath alearby, 2001AD).
Al'iisnwi, Jamal Aldiyn Eabd Alrhym. "Nhayt Alsuwl Sharah Munhaj Alwswl".
(edition1, byrwt: dar alkutub aleilmiut, 1420AH-1999AD).
Al-Asfahaani, Husayn bin Muhammad. "Al-Mufradaat fi Ghareeb Al-Qur'an".
Investigated by : Safwan Ad-Dawoudi. (edition1, dimashq bayrut, masra:
dar al-qalam, aldaar ash-Shaamiyaat, 1412AH).
Al-Baaz, 'Anwarr. "At-Tafseer At-Tarrbawi lil Qur'an Al-Kareem". (Edition1,
masra: dar alnashr liljamieati, 1428AH-2007AD).
Al-Bajali, Muhammad bin Ayoub bin Ad-Darees. "Fadaail Al-Qur'an".
Investigated by : Ghazwat Budair. (Edition1, Demascus: dar alfikr,
1408AH-1987AD).
Al-Bukhari, Muhammad bin Iismael. "Sahih Al-Bukhari, Al-Jaami' As-Sahih".
(Edition1, Demascus-byrwt: dar ibn kathir, 1423AH-2002AD).
Barakaat, 'Ahmad Lutfi. "At-Tabi'at Al-Bashariyah fi Al-Quran Al-Kareem".
(Without edition, Riyad: dar almarikh, 1981AD).
Al-Baghawi, Al-Husayn bin Mas'oud. "Ma'alim At-Tanzeel". Investigated by :
Muhammad An-Namr, wa Outhman dumairiyah, wa sulayman Al-Harsh.
(Edition 4, alriyad: dar taybat, 1417AH -1997AD).
'Abu Al-Baqaa, Ayoub bin Musa. "Al-Kulliyaat Mu'jam fee Al-Mustalahaat wa
Al-Furooq Al-Lughawiyah". The realization of Eadnan Darwish
wamuhamad Almasri. (Without Edition, birut: muasasat alrasalat, 1419AH1998AD).
Al-Baqaa'i, Burhan Ad-Deen Ibrahim bin Amr. "Masa'id An-Nazar lil Ishhraaf
alaa Maqasid As-Suwarr". The realization of Eabd Alsamie Hasnin. (Edition
1, Riyad: maktabat alma'arif, 1408AH-1987AD).
Al-Baqaa'i, Burhan Ad-Deen Ibrahim bin Amr. "Nazmu Ad-Durarr fi Tanasub AlAyaat wa Suwarr". (Edition 2, alqahrt: dar alkitab al'iislamiu, 1413AH1992AD).
Al-Busheikhi, Ash-Shahid bin Muhmmad. "Fiqh Waaqi' Al-Umah: diraasatun fi
Al-Mafhoum wa Ash-Shurout wa Al-Awaaiq". (Without edition, alribat: dar
alsalam, 2011AD).
Bu'oud, 'Ahmad. "Fiqh Al-Waqi' Usoulun wa Dawaabit". (Edition 1, alqahirat: dar
alsalam, 2006AD).
At-Tahanawi, Muhammad bin Ali. "Masou'at Khashaaf Istilaahaat Al-Funoun wa
Al-Uloum". taqdim Rafiq Al'ajm, the realization of Ealia Dahruj. (Edition 1,
Beirut: maktabat lubnan nashrun, 1996AD).
Al-Jibrin, Abdallah bin Abd Al-Azeez. "Tahzeeb Tasheel Al-Aqeeqdat AlIslamia". (Edition 1, almamlakat alearabia alsaeudiat: tabeat maktabat
almalik fahd alwatnit, 1425AH).
Al-Jarmi, Iibrahim Muhammad. "Mu'jam Uloum Al-Qur'an". (Edition 1,
damashq: dar alqalam, 1422AH-2001AD).
Gilles O. Einstein, & Mark A. McDaniel, "Forgetting of Intentions in Demanding

- ٕٜ٘ -

ِ ال في
ِ
ِ َالح الب
 محمود علي عثمان عثمان. د،ورةِ ُم َح َّمد
الواقِ ِع
ِ ص
َ
ْ ِالدعوي وأَثَ ُرهُ في إ
ّ
َ ض ْوء ُس
َ ُف ْقو

Situations Is Rapid". Journal of Experimental Psychology: Applied 3,
(2003AD): 147–162.
Al-Jawhari, Ismaeil bun Hamad. "Ash-Shihah Taaj Al-Lughat wa Shihaah AlArabia". Investigated by : Ahmad Attar. (Edition 4, birut: dar aleilm
lilmalayin, 1407AH-1987AD( .
Ibn Hibaan, Muhamad bin Hibaan bin Ahmad. "Sahih ibn Hibaan be tartib ibn
Bilban". Investigated by : Shu'aib Al'arnouwt. (Edition 2, birut: muasasat
alrasalat, 1414ah-1993AD).
Al-Hurub, Sarata Muhammad Abdallah. "Munaasabat ba'd Asmaa Allah AlHusnaa lil Ayaat Al-Quraania wa Dilaalaatuhaa " A non published Masters'
Thesis. (alardan: jamieat ahl albayt, 2006AD).
Hasanat, Umar Ubaid. "Taamulaat fee Al-Waqi' Al-Islami". (Without edition,
d.m: almaktab al'iislamii liltabaeat walnushri, 1990AD).
Humaidi, Abd Al-Kabir. "Fiqh Al-Waqi' fil Amal Al-Islami Darouratun
hadariyah". majalat albayan 234,(1428AH-2007AD): 1-15.
Al-Hanbaly, Umar bin Ali ibn A'dil. "Al-Lubaab fee Uloum Al-Kitaab".
Investigated by : A'dil Abd Al-Mawjud and Ali Mu'awid. (Edition 1, birut:
dar alkutub aleilmiat, 1419AH-1998AD).
Abu Hayyan, Muhammad bin Yousuf. "Tafseer Al-Bahr Al-Muheet". Investigated
by : Sidqi Muhamaad Jameel. (Without edition, Beirut: dar alfikr, 1420AH).
Al-Khatib, Abd Al-Kareem. "At-Tafseer Al-Quraani lil Quran". (Edition 1,
alqahrt: dar alfikr Alearaby, 1390AH)
Ad-Dawsari, Munirat Muhammad Nasir. "Asmaa Suwarr Al-Quran wa
fadaailuhaa". taqdim Fahd bin Abd Ar-Rahmaan Ar-Rumi. (Edition 1,
aldamam: dar ibn aljawzy, 1426AH).
Ar-Raazi, Fakhr Ad-Deen Muhammad bin Amr. "Mafaatih Al-ghaib". (Edition 1,
bayruta: Dar alkutub aleilmiut, 1421AH-2000AD).
Ridaa, Muhammad Rashid bin Ali. "Tafseer Al-Quran Al-Hakeem (Tafseer AlManaar)". (Without edition, Egypt: alhayyat almisria aleamat lilkitabi, 1990
AD).
Ar-Raisuni, 'Ahmad. "Nazariyat Al-Maqaasid ann Al-Imam Ash-Shatibi".
(Edition 4, Hirandin, Virgenia, The United States of America: al-ma'had
al'alami lilfikr al-islami, 1995AD).
Zabadi, Tawfiq bin Ali Muraad. "Afaanin As-Surat Al-Quraniah fi Ad-Dilalat alaa
Maqasidiha, dirasat tatbiqiah alaa surat Maryam". majalat tadabbur 3,
(1439AH-2017AD): 141-232.
Az-Zajjaj, Iibrahim bun As-Sirri bun Sahl. "Ma'ani Al-Quran wa I'raabuh".
Investigated by : Abd Al-Jalil Shalby. (Edition1, birut: ealam alkutub,
1408AH-1988AD).
Az-Zuhaili, Wahbah bun Mustafaa. "At-Tafsir Al-Munir fi Al-Aqidat wa AshShari'a wa Al-Manhaj". (Edition 2, Demascus: dar alfikr almaeasir, 1418ah).
Az-zarrkashi, Badr Ad-Deen Muhammad bin Abdillah. "Al-Burhan fi Uloum AlQuran". Investigated by : Abu Al-Fadl Iibrahim. (Edition 1, Egypt: dar ihya'
Alkutub alearabiat eisaa albabi alhalabii washarakawuhu, 1376AH-1957AD).
Az-Zamkhashri, Jarr Allah Mahmoud bin Amr. "Al-Kashaf ann Haqaaiq
Ghawamid At-Tanzil wa Ouyoun Al-Aqaawil fi wujuh At-Taawil". (Edition
3, Beirut: dar alkitab alearaby, 1407AH).

- ٕٙٓ -

 الجزء الثاني- ٔٛ٘  العدد- مجلة الجامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية
As-Samuraei Faadil bun Saleh. "Lamasaat Bayaniat fi Nususin min At-Tanzeel".
(Edition 3, Ouman: dar eamar, 1423AH-2003AD).
As-Sakhawi, Ali bun Muhammad bin Abd As-Samad. "Jamaal Al-Qurraa wa
kamaal Al-Iqraa". Investigated by : Abdullhaq Abd Ad-dayim Al-qadi.
(Edition 1, Beirut: muasasat alkutub althaqafiat, 1419AH-1999AD).
Sarhan, Abdullah abd Al-Ghani. "Al-Asraar Al-Balaghiat fi Al-Faraaid AlQurania". (Edition 1, alryad: markaz altdbbr lilaistisharat altarbawiat
waltaelimiat, 1433AH-2012AD).
As-Sa'di, Abdurahman bin Naasir. "Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam
Al-Mannaan". Investigated by : Abdurahman bin Mu'alaa Al-Luwaihiq.
(Edition 1, birut: muasasat alrasalat, 1420AH-2000AD).
Sultan, Salah. "Surat Al-Kahf Manhajiat fi Al-Islaah wa At-Taghyeer Diraasatun
Taasiliatun Tatbiqiah". (Edition 1, alqahirat: dar sultan lilnashur, 2008AD).
Ibn Sinaan, Abdullah bin Muhmmad. "Sirr Al-Fasaaha". (Edition 1, biruta: dar
alkutub alelmyt, 1402AH).
Ibn Seedah, Ali bun Ismael. "Al-Muhkam wa Al-Muheet Al-A'zam".Investigated
by : Abd Al-Hamid Hindawy. (Without edition, biruta: dar alkutub
aleilmiat, 2000AD).
As-Suyuti, Jalal Ad-Deen Abdurahmaan bin Abi Bakr. "Al-Itqaan fee Uloum AlQuran". Investigated by : Muhammad Abu Al-Fadl Iibrahim. (Without
edition, Egypt: alhayyat almisriat aleamat lilkitabi, 1394h/ 1974AD).
As-Suyuti, Jalal Ad-Deen Abdurahmaan bin Abi Bakr. "Asraar Tarteeb AlQuran". Investigated by : Abdulqadir Ataa, wa Marzuq Ibrahim. (Without
edition, alqahirat: dar alfadilat, 2002 AD).
As-Suyuti, Jalal Ad-Deen Abdurahmaan bin Abi Bakr. "Ad-durr Al-Manthour fi
At-Tafsir be Al-Mathour". Investigated by : markaz Hajar lil buhouth.
(Without edition, masr: Dar hijr, 1424AH-2003AD).
Ash-Shatibi, Iibrahim bin Musa. "Almuwafaqaat". Investigated by : Mashour bun
Hasan ala Salman. (Edition 1, almamlaka alearabiat alsaeudiat: dar abn
eifan, 1417AH-1997AD).
Ash-Shayi', Muhammad bin Abd Ar-Rahim. "Asmaa Suwarr Al-Quran AlKareem". (Edition1, Riyad: dar kunuz Ishbilya, 1432AH-2011AD).
Sharaf, Jamal Ad-Deen Muhammad. "Mushaf Darr As-Sahaba fi Al-Qira'at AlAshra Al-Mutawatirat min Tareeq Ash-Shatibiyaa wa Ad-Durrah". (Edition
1, Tanta: dar alsahabat lilturatha, 1425AH-2004AD).
Sharaf Ad-Deen, Ja'farr. "Al-mawsou'at Al-Quraniah Khashaais As-Suwarr".
Investigated by : Abdul Aziz At-Tuwaijiri. (Edition 1, biruta: dar altaqrib
bayn almadhahib al'iislamiat, 1420AH).
Ash-Shinqiti, Muhammad Al-Ameen bin Muhammad Al-Mukhtaar. "Adwaa AlBayaan fi Idaah
Al-Quran bi Al-Quran". (Edition1, alqahrt: maktabat abn taymiat, 1408AH1988AD).
Ash-Shawkani, Muhammad bin Ali bin Muhmmad. "Fathu Al-Qadir Al-Jami'
bayna fanai Al-Riwaayat wa Ad-Diraayat min Ilm At-Tafsir." Edited by :
Yusuf Al-ghush. (Edition 4, birut: Dar almaerifat, 1428AH-2007AD).
At-Tabarani, Sulayman bun Ahmad. "Al-Mu'jam Al-Awsat". Investigated by :
Mahmoud At-Tahani. (Edition 1, alryad: maktaba almaearif, 1406AH-

- ٕٙٔ -

ِ ال في
ِ
ِ َالح الب
 محمود علي عثمان عثمان. د،ورةِ ُم َح َّمد
الواقِ ِع
ِ ص
َ
ْ ِالدعوي وأَثَ ُرهُ في إ
ّ
َ ض ْوء ُس
َ ُف ْقو

1986AD).
At-Tabarani, Sulayman bun Ahmad. "Al-Mu'jam As-Sagheer". Investigated by :
muhammad Sulayman Samarah. (Edition 1, byrwt: dar 'iihya' alturath
alearaby, 1992AD).
At-Tabarani, Sulayman bun Ahmad. "Al-Mu'jam Al-Kabeer". Investigated by :
Hamdii As-Salafi. (Edition 1, alqahrt: maktabat abn taymiat, 1415AH1994AD), hadith raqm (13380).
At-Tabari, Abu Ja'farr Muhammad bin Jarir. "Jaami' Al-Bayaan fi taawil AlQuran". Investigated by : Ahmad Muhammad Shakr. (Edition 1, birut:
muasasat alrasalat, 1420AH-2000AD).
Al-A'alim, Yusuf Hamid. "Al-Maqaasid Al-A'ammat li Ash-Shari'a Al-Islamia".
(Edition 2, Hirandn, The United States of America: Alma'had al'alami lil
fikr Al-Islami, 1994AD).
Ibn Ashour, Muhammad At-Tahir bun Muhammad. "At-Tahrir wa At-Tanwir alma'ruf bi Tafsir Ibn Ashour". (Edition 1, bayrut: muasasat alttarikh alearabi,
1420AH-2000AD).
Abu Ubaid, Al-Qasim bun Salaam. "Fadaail Al-Quran wa Ma'alimuhu wa
Aadaabuh". Investigated by : Ahmad Al-Khayat. (Without edition, almghrb
: matbieat fadalat, 1415AH-1995AD).
Ar'arr, Adnaan bin Muhammad. "Manhaj Ad-Da'wa Al-Mu'asirah fi daw' Alkitab
wa As-Sunnah". (Edition 2, d. m, d. n, 1432AH).
Ibn Attiah Al-Andalusi, Abd Al-Haq. "Al-Muharrarr Al-Wajeez fi Tafsir Al-Kitab
Al-Azeez". Investigated by : Abd Salam Muhammad. (Edition 1, biruta: dar
alkutub aleilmiat, 1422AH).
Al-Ghazali, Muhammad bun Muhammad Abu Hamid. "Al-Maqsad Al-Asnaa fi
Sharh Asmaa Allah Al-Husnaa". Investigated by : Ahmad Alqabani
(Without edition, Beirut : dar alkutub aleilmiat, 2011AD).
Ibn Faris, Ahmad bin Zakaria. "Mu'jam Maqaayis Al-Lugah". Investigated by
Abd Salam Haroun. (Without edition, bayrut: dar alfikur, 1399AH1979AD).
Al-Fairuz Abady, Muhammad bun Yaaqoub. "Basaairr dhawi At-Tamyiz fi
Latayif Alkitab Al-Azeez". Investigated by : Muhammad Ali An-Najjarr, wa
Abd Al-Alim At-Tahawi. (Edition 3, alqahrt: almajlis al'aelaa lilshuwuwn
al'iislamiat, 1416AH-1996AD).
Al-Qahtani, Sa'eed bun Ali bin Wahf. "Al-Hikma fi Ad-Da'wat ilaa Allah
Ta'alaa". (Edition 1, almamlakat alearabia alsaeudiat: wizarat alshuwuwn
al'iislamiat wal'awqaf waldaewat wal'iirshad, 1423AH).
Al-Qurtubi, Muhammad bun Ahmad. "Al-Jami' li Ahkaam Al-Quran". (Edition 1,
Beirut: Dar alfikr, 1407AH).
Al-Qanujy, Sadeeq bun Hasan. "Abajad Al-Uloum Al-waashi Al-Marqoum fi
Bayaan Ahwaal Al-Uloum". Investigated by Abd Aljabbar Zakarr. (Without
edition, biruta: dar Alkutub aleilmiat, 1978AD).
Ibn Qayim Al-Jawziah, Muhammad bin Abi Bakr bin Ayub. "'I'laam AlMuwaq'een an Rabb Al'alameen". Investigated by : Mashhur Ala Salman,
and joined in the editting : Ahmad Abdullah Ahmad. (Edition1, almamlakat
alearabiat alsewdyt: dar ibn Aljawzy, 1423AH).
Ibn Qayim Al-Jawziah, Muhammad bin Abi Bakr bin Ayoub. "At-Turuq Al-

- ٕٕٙ -

 الجزء الثاني- ٔٛ٘  العدد- مجلة الجامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية
Hikmiat fi As-Siyasat Ash-Shar'iyah". Investigated by : Nayif Alhamd.
(Edition 1, makat almukarimat: dar ealam alfawayd, 1428AH).
Ibn Katheer, Ismaeil bin Umar. "Tafseer Al-Quran Al-Azeem". Investigated by :
Sami bin Muhammad Salaama. (Edition 2, alryad: dar tayibat lilnashr
waltawziei, 1420AH-1999AD).
Ibn Katheer, Ismaeil bin Umar. "Fadaail Al-Quran". (Edition 1, alqahirat:
maktabat ibn taymiat, 1416AH).
Al-Maraaghi, Ahmad bun Mustafaa. "Tafseer Al-Maraghi". (Edition 1, Egypt:
sharikat maktabat wa mutbaeat mustafaa albabi alhilbi wa'awladuh,
1365AH-1946AD).
Al-Mutairi Abdulsin bin Zain. "Ilm Maqasid As-suwarr wa Atharuhu fi Tadaburr
Al-Quran Al-Kareem". (Without edition, jamieatan alkuayt.
Mulhim, Muhammad Hmmam Abd Ar-Raheem. "Taasil Fiqh Al-Awlawiaat
dirasatun Maqaasdiyatun Tahliliah". (Edition 1, eman: dar al-Ulum,
2007AD).
Ibn Manzur, Muhammad bun Mukrim. "Lisaan Al-Arab". (Edition 3, Beirut: dar
sadir, 1414AH).
Al-Mahayimy, Ali bun Ahmad bin Ibrahim. "Tafseer Al-Quran Al-Musammaa
Tabseer Ar-Rahmaan Wa Tayseer Al-Mannan". (Edition 2, alqahirt: ealam
alkatub, 1403AH, 1983AD).
Abu Musa, Muhammad Muhammad. "Khasaais At-Tarakeeb Dirasatun
Tahliliatun li Masail Ilm Al-Ma'ani". (Edition 4, msr: maktabat wahibat,
1415AH-1996AD).
Almys, Khalil Muhyi Ad-Deen. "Diraasatun wa Abhaath Al-Mufti As-Sheikh
Khalil Almys". Investigated by : Markaz Albahth Aleilmii fi 'azhur albiqae.
(Edition 1, Beirut: Dar alkutub aleilmiut, 1437AH-2016AD).
Nasir, Muhammad Jawdat. "Psychological Diseases and their effects on
Functional Behavior ". The Human Science Journal, Muhammad khayadar's
university Sakrat 10, (2006AD): 1-25.
An-Nahaas, 'Ahmad bun Muhammad bin Ismael. "An-Nasikh wa Al-Mansukh".
Investigated by : Sulayman Al-Lahim. (Edition 1, Beirut: muasasat alrasalat,
1412AH-1991AD).
An-Nasafi, Abdullah bin Ahmad bin Mahmoud. "Madarik At-Tanzil wa Haqayiq
At-Taawil". (Edition 1, Beirut: dar alkalim altiyib, 1419AH-1998AD).
Al-Hirri, Muhammad Al-Ameen bin Abdillah Al-Armi. "Tafseer Hadaaiq ArRouh wa Ar-Rayhaan Fi Rawabi Uloum Al-Quran." Supervised and
reviewed by : Hashim Muhammad Ali Mahdi. (Edition 1, bayruta: dar tuq
alnajat, 1421AH).
Al-Hanaee, Abdullah bin Salim bin Hamad. "Asmaa As-Suwarr Al-Qurania :
jam'un wa Dirasatun wa Tahlil". Supervised by : Ziad Ad-Daghamain.
(alarduna: kuliyat aldirasat alfaqhiat walqanuniat, jamieat al albayt,
2002AD).
Al-Haythami, Ali bin Abi Bakr. "Majma' Az-Zawaid wa Manba' Al-Fawaid".
Edited by : Al-Hafizain Al-Jalilain: Al-Iraaqi, and Ibn Hajarr. (Not Publish,
alqahirat, Beirut: dar alrayan liltarath-dar alkitab alearaby, 1407AH).
Al-Wakili, Muhammad. "Fiqh Al-Awlawiyaat Dirasatun fi Ad-Dawaabit".
(Edition 1, Virginia, the United States of America : almaehad alealamiu

- ٕٖٙ -

ِ ال في
ِ
ِ َالح الب
 محمود علي عثمان عثمان. د،ورةِ ُم َح َّمد
الواقِ ِع
ِ ص
َ
ْ ِالدعوي وأَثَ ُرهُ في إ
ّ
َ ض ْوء ُس
َ ُف ْقو
lilfikr al'iislami, 1997AD).

References related to Scientific Studies
As'ad, Adnan Abd As-Salam. " Al-Ihtibaak fee Al-Quran Al-Kareem- Diraasatun
Balaaghiyah". A research taken from a Masters thesis (Al-Ihtibaak fee AlQuran Al-Kareem- Diraasatun Balaaghiyah).
Supervision by : dr. Ahmad Fathi Ramadan. (Mosul : Arabic Language
Department, College of littreature, Mosut University 2005AD).
Ad-Damour, Adib Fayiz. "Fiqh Al-Islaah wa At-Taghyeer As-Siyaasah" A non
published doctorate thesis.(Jordan : Higher Islamic Science University.
1431AH-2010AD).
A'dli, Fayiz. "Al-Islaah fi Al-Quran Al-Karim - Dirasatun mawdu'iyah". A non
published Masters' Thesis. ( Universiy of Algeria: Algeria, 1433AH2012AD).
Yasin, Bilal Khalil. "Manhjiaat Al-Islaah wa At-Taghyeer fi Surat An-Anbiyaa wa
Al-Hajj - dirasat Mawdu'i". A non published Masters' Thesis. (Gaza: Islamic
University 2012AD).
Electronic References
Ajaana, Adnan. "Khitaab An-Naas fi Al-Quran Al-Kareem, Qira'atun fi naw'iat
Al-Madamin Wa Afaaqiha". (muassat muminoun bila hudud lil abhaath wa
ad-diraasat, 2017). https://goo.gl/LRjokp.
Jabruni, Najlaa. "Al-walaa wa Al-Baraa min lawazim laa Ilaaha ilal Lalah".
https://goo.gl/acCgFx.
Hasana, Umar Ubaid. "Muqaddimat Kitaab Al-Ummah (Fiqh Al-Waqi' Usoul wa
Dawaabit, Ahmad Bu'oud)". adad 75. https://goo.gl/ZF1yyR.
Ar-Raqeeb, Sa'eed bun Saleh. "Ousus At-Tafkeer Al-Ijaabi wa Tatbiqatuhu tujaha
Ad-Dhat wa Al-Mujtama' fi daw' As-Sunnah An-Nabawi".
https://goo.gl/9HVPLU.
An-Najarr, Abd Al-Majeed. "fi fiqh at-tadayyun fahman wa tanzilan". silsilat
kitab al-ummah, Issue No: 22, third chapter. https://goo.gl/PGKkFN.

- ٕٙٗ -

